TECHNISCHE UITRUSTING AUDITORIUM
BEL (www.bel.brussels)
Auditoriumstoelen


415 Vaste stoelen op een tribune. Stoelen met een stoffen bekleding, met armsteunen en een neerklapbaar schrijfplankje.

Technische regiekamer


1 Technische regiekamer met rack en projector. Lokaal met werkblad, dimbare verlichting. Regiekamer met airco.

Tolkcabines :


3 Cabines (5 posten in totaal). Akoestisch geïsoleerd (LnTw>44dB) en akoestische absorptie binnen alpha=1. Luchtaanvoer en -afvoer voor 60 m³h/per cabine, regelbaar debiet.
Dimbare verlichting zonder interferentie.

Zonnegordijnen om te verduisteren


Kant Atrium : elektrische zonnegordijnen met afstandsbediening



Kant gevel : elektrische buitenstores om half te verduisteren met afstandsbediening

Conferentiemeubilair met audiovisuele uitrusting en ingebouwde micro's


2 Lessenaars voor de sprekers, met uitrusting en aansluiting. Meubilair op wieltjes.



4 Sprekerstafels met stoelen. 8 sprekers mogelijk. Meubilair met uitrusting en aansluiting. Meubilair op wieltjes.

Draadloze micro's


2 ‘Handheld' micro's



2 Lavalier micro's met 'Madonna'-set



1 Systeem met 4 ontvangers voor micro's



2 Antennes voor ontvanger

Projectiescherm


1 Projectiescherm 16/10 (groot scherm van +/- 7m bij 4m)

Beamer


1 Projector 11.500 Ansi lumen Barco (in regiekamer)

Geluidsversterking


Systeem met ingebouwde luidsprekers in het plafond type IC5 (42 luidsprekers in het plafond) + versterkers

Ringleiding


60 Ringleidingen voor slechthorenden, geïntegreerd in het systeem met draadloze hoofdtelefoons

Camera's


Camerasysteem in de zaal om beelden te bekijken in de regiekamer en de tolkcabines

Videobord


1 Videobord

Audiobord


1 Audiobord

Conferentiesysteem (tolken)


5 Tolkposten met micro en hoofdtelefoon (3 individuele cabines), uitgerust met het basissysteem.

Systeem met IR-zender


Basissysteem, uitgerust voor IR-verzending

IR-ontvanger en hoofdtelefoons


IR-ontvanger (voor 112 plaatsen)



Hoofdtelefoon voor IR-ontvanger (voor 112 plaatsen)



Set oortjes voor hoofdtelefoon (voor 120 plaatsen)

Systeem voor zaalbeheer via aanraakschermen 7"


Het beheersysteem met afstandingsbediening omvat de verlichting, de audiovisuele elementen en de verduistering



LCD-aanraakschermen 7" (1 scherm per lessenaar, 1 in de regiekamer, 1 mobiel op sprekerstafel, 1 vast nabij de ingang van de zaal)

Returnscherm 22"


Aanwezig op de lessenaar, ingebouwd in de sprekerstafels alsook in de regiekamer en in de tolkcabine (want picture in picture tolken)

Scène- en sfeerverlichting


10 LED-spots : alle mogelijke kleuren centraal beheerd (via aanraakscherm)



Omgevingsverlichting in functie van de noden moduleerbaar via het aanraakscherm (projectie, conferentie, …)

Bioscoopgeluid


Geluid scherm met subbass

Filmvertoning


Blue ray-lezer, bevindt zich in de regiekamer

