
    

   MTB-SYSTEM            
   SYSTEMY NAGŁOŚNIEŃ BUDYNKÓW      www.mtb-system.pl 
             biuro@mtb-system.pl 

MTB - SYSTEM , Łęki 180C, 32-425 Trzemeśnia  NAZWA  : ZESTAW STADION 

NIP : 681-195-68-82  REGON : 121304083   PRZEZNACZENIE : OBIEKTY SPORTOWE 
•Tel: +48 667-063-754 •Tel: +48 506-162-274  POWIERZCHNIA : PEŁNOWYMIAROWY STADION 

 

 

 

Standardowy zestaw nagłośnienia dla stadionu sportowego z trybunami 

 

 

 

 4szt. Odporny na warunki atmosferyczne, pełno pasmowy, 2-drożny stadionowy zespół głośnikowy o 

współosiowym układzie przetworników, zapewniający wysoką moc, skuteczność i szeroki obszar pokrycia. 

Sekcję przetwarzania górnego zakresu częstotliwości stanowi 1”, neodymowy przetwornik ciśnieniowy 

Precision, z cewką o średnicy 1,5”, współpracujący z tubą CMD o stałej kierunkowości, zapewniającą 

równomierne, szerokie pokrycie. Dolny zakres częstotliwości przetwarzany jest przez neodymowy 15” 

przetwornik LF, wyposażony w cewkę o średnicy 2,5”. Obudowa wytłoczona z polietylenu o średniej gęstości w 

postaci jednoczęściowego monolitu, w pełni odporna na wodę (IP55) i promienie UV. Wspornik montażowy 

wykonany ze stali nierdzewnej. Pasmo przenoszenia (-10dB): 75 Hz ÷ 20000 Hz. Maks. ciśnienie akustycz. (SPL 

@ 1m): 129 dB. Kat pokrycia w poziomie: 90°. Kat pokrycia w pionie: 60°. Indeks kierunkowości Q: 13. Moc 

300WRMS, 1200W szczytowo. Tryb pracy 16 Ohm lub 100V. 

 

 4szt. Zestaw głośnikowy stadionowy 2-drożny 100W RMS. Pasmo przenoszenia 80 Hz ÷ 20000 Hz, MAX SPL @ 

1M: 121 dB , Dyspersja 90x60st , zabezpieczenie PTC, tryb 16Ohm lub 100V. WOOFER: 8'' , DRIVER 1". 

 

 1szt. Profesjonalny cyfrowy wzmacniaczy mocy klasy D, 4 x 1500W. Technologia D-MAX która zapewnia 

najwyższą wydajność i niezawodność – w tym zastrzeżone autorskie rozwiązanie zasilacza i systemy zarządzania 

energią, a także zaawansowaną implementację systemu sterowania. Dynamiczna korekcja współczynnika mocy 

podnosi wydajności wykorzystania mocy poprzez dokładne śledzenie fluktuacji prądu, a nie tylko próbkowanie 

na szczytach. Ponadto nowa konstrukcja chłodzenia SailFlow, zapewnia dwustronny system chłodzenia 

powietrzem, który utrzymuje niską temperaturę pracy. 

 

 1szt. 18-kanałowa cyfrowa konsola mikserska z 7" dotykowym wyświetlaczem do wprowadzania ustawień. 8 

kanałów AUX , 6 grup DCA W pełni zautomatyzowane tłumiki Alps 100mm. Tryb-EZ umożliwiający na 

bezpieczną kontrolę przy wykorzystaniu iPad. 16 niskoszumowych preampów z dedykowaną kontrolę trim, 

zasilaniem PH48 oraz odwróceniem fazy. Wejścia i wyjścia stereo tape/CD na złączach RCA. 2-śladowa  
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rejestracja za pośrednictwem złącza USB (możliwa funkcja playback). Inserty TRS na kanałach 1-8. 4 wysyłki 

AUX i 4 wyjścia subgrup, przełączalne do 8 wysyłek AUX. 2 zintegrowane procesory efektów. Kontrola 

panoramy. Opóźnienie 0.2mS na każdym wejście, subgrupie, AUX lub FX. Bramka expander/noise na każdym 

wejściu oraz kanale FX. Kompresor/Limiter na każdym wejściu, subgrupie, wyjściu oraz kanale FX. 4 zakresowy 

filtr parametryczny EQ oraz HPF/LPF na każdym wejściu, subgrupie, wyjściu i kanale FX. 31 zakresowy equalizer 

graficzny dla Main, AUX oraz wyjść SUB. Wyjście słuchawkowe oraz control room z dedykowana kontrolą 

poziomy sygnału. Ustawienia użytkownika dla kanałów DSP, GEQ, FX lub ustawienie scen oraz funkcja 

kopiowania tych ustawień. konwertery 32-bit A/D and D/A, przetwarzanie DSP 32-bit, próbkowanie 48kHz. 

 

 1kpl. Zestaw mikrofonu bezprzewodowego podwójny UHF. Odbiornik podwójny do szafy rack + 2 mikrofony 

doręczne. Możliwość wyboru 2 x 1000 kanałów UHF, podzielonych na 10 grup po 100. Funkcja ACT do 

przesyłania wybranej częstotliwości w podczerwieni do nadajnika. Automatyczne wyszukiwanie częstotliwości. 

System "true diversity" z wymiennymi antenami (złącza BNC) Próg wyciszenia szumów (squelch) i regulacja 

głośności dla każdego kanału. Wyświetlacz LCD dla każdej sekcji: grupa/kanał, antena A/B, poziom mocy 

sygnału RF, poziom sygnału audio AF. Dodatkowy wskaźnik poziomu audio Wyjście XLR sym. dla każdej sekcji. 

Wyjście 6.3mm dla sygnału zmiksowanego. Solidna metalowa obudowa. W komplecie zasilacz. Montaż w racku 

482mm (19"), 1U, za pomocą dołączonych uchwytów. 

 

 1kpl. Mikrofon spikerski dynamiczny, charakterystyka superkardioidalna + statyw biurkowy. Charakterystyka 

superkardioidalna. Neodymowa wersja. Technologia Active Handling Noise Cancelling (AHNC) dla minimalizacji 

dźwięków związanych z trzymaniem. Cewka Humbucker dla minimalnych zakłóceń elektromagnetycznych. 

Innowacyjny bezgłośny włącznik. Aluminiowa obudowa. W komplecie uchwyt mikrofonowy. 

 

 1szt. Odtwarzacz CD/MP3, z interfejsem USB oraz czytnikiem kart SD/MMC. Odtwarzanie płyt audio CD/CD-

R/CD-RW/MP3. Możliwość bezpośredniego podłączania nośników USB. System anti-shock. Obsługa znaczników 

ID3 tag. Funkcja autoplay (automatyczny start). Szybkie przewijanie. Programowanie utworów. Nawigacja w 

folderach. Funkcja powtarzania (powtórz 1, powtórz wszystko, powtarzanie losowe). Odtwarzanie losowe. W 

komplecie pilot sterujący IR. Montaż w racku 482mm (19"), 1U, za pomocą dołączonych uchwytów. 

 

 1kpl. Szafa audio Rack 10u, stojąca, przednie drzwi szklane z zamkiem + listwa zasilająca + okablowanie 

sygnałowe urządzeń w szafie. 

 


