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W poprzednim numerze magazynu „AVIntegracje” (09/2020) publikowaliśmy wywiad z Cyprianem
Dominiakiem, dyrektorem działu AV/DS ﬁrmy STATIM Integrator. Rozmawialiśmy z nim o produktach
i technologiach do wyświetlania obrazu, które znalazły się w otwartym z okazji 25-lecia działalności ﬁrmy
showroomie. Jednak jego twórcy nie ograniczyli się tylko do prezentacji rozwiązań audiowizualnych.
Stworzona została tutaj angażująca wszystkie zmysły, kompletna instalacja bazująca na kranach LED,
nietuzinkowym wystroju wnętrz oraz dźwięku. Dostawą rozwiązań z tego ostatniego departamentu zajęła
się ﬁrma Phono Media. Jakie zostały zastosowane tutaj urządzenia, jakie technologie i jakie są ich zadania?
Zapraszamy do lektury.

W tym roku przypada jubileusz 25-lecia działalności ﬁrmy STATIM Integrator. Oprócz wielu aktywności
marketingowych i promocyjnych, jednym z najważniejszych wydarzeń wpisujących się w te okrągłe urodziny
było uruchomienie nowoczesnego showroomu położonego vis a vis centrali ﬁrmy, przy ul. Głogowskiej. To
miejsce spotkań z klientami i przestrzeń, w której prezentowane są najnowsze rozwiązania do wyświetlania
obrazu, w tym przede wszystkim ekrany LED własnej marki xledpro, zarówno do zastosowań na rynku retail,
jak i dla potrzeb muzeów, hoteli, ale także do instalacji biurowych i biznesowych. To nie tylko naszpikowana
nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, ale także niezwykle interesująca pod względem designu
i architektury przestrzeń, która przypomina statek kosmiczny.

Wszystkie rozwiązania nagłośnieniowe znajdujące się w showroomie STATIM Integrator, które nie mają lokalnych wzmacniaczy, są
zasilane za pomocą urządzeń zainstalowanych w szaﬁe rack zlokalizowanej w serwerowni. Znajdują się tutaj wzmacniacze Ecler
GPA2-400, eGPA2-300, eGPA8-150. Całym systemem zarządza cyfrowa matryca z wbudowanym DSP Ecler MIMO1212SG,
natomiast do odtwarzania muzyki tła jest wykorzystywany sieciowy odtwarzacz audio Ecler DUO-NET PLAYER. Dodatkowo do
dyspozycji użytkowników jest bezprzewodowy system mikrofonowy AMC Baltic iLive 1, którego odbiornik również został
zainstalowany w szaﬁe w serwerowni

Dla wszystkich tych, którzy nie będą w stanie osobiście pojawić się w shomroomie, STATIM Integrator
przygotował nie lada gratkę: wirtualny spacer dostępny na stronie www ﬁrmy. To oczywiście tylko namiastka
tego, co można zobaczyć, osobiście odwiedzając showroom. O czym można przekonać się zaraz po wejściu
– nie tylko zobaczyć, ale również usłyszeć. Twórcą tej przestrzeni zależało, aby jej goście mogli zanurzyć się
w nowoczesnych technologiach. Dlatego oprócz urządzeń do wyświetlania obrazu, zostało tutaj
zastosowanych wiele interesujących rozwiązań nagłośnieniowych dostarczonych przez ﬁrmę Phono Media,
która współpracuje z integratorem już od ponad dziesięciu lat.
Obcy w korytarzu
Natychmiast po wejściu do budynku, ogromne wrażenie robi długi korytarz. Zostały tutaj zainstalowane
potężny ekran na suﬁcie, duży ekran na jednej ze ścian oraz lustra tworzące „kosmiczny” wystrój.
Wyświetlanym treściom oczywiście towarzyszą odpowiednie dźwięki, gwarantujące bardzo sugestywny
przekaz. Ze względu na to, że nie było tutaj możliwości instalacji głośników na ścianach, które miały pozostać
nienaruszone, oraz na suﬁcie, gdzie znajduje się ekran LED, idealnym rozwiązaniem okazał się być głośnik
kierunkowy Panphonics SoundShower SSHP60x20.

Długi i wąski korytarz został nagłośniony przy pomocy głośnika kierunkowego Panphonics SoundShower SSHP60x20…

To rozwiązanie, które jest stosowane niezwykle często np. w muzeach, na stanowiskach multimedialnych,
w sklepach czy na lotniskach i którego zadaniem jest precyzyjne nagłośnienie obszaru znajdującego się
bezpośrednio pod nim. Ze względu jednak na specyﬁczne proporcje przestrzeni koniecznej do nagłośnienia,
która jest wąska i bardzo długa, został on zainstalowany w niekonwencjonalny sposób. Nie prostopadle do
podłogi, ale pionowo, na belce stropowej. Głośnik marki Panphonics jest zasilany za pomocą kompatybilnego
wzmacniacza AA-160 MM tego samego producenta.

… zasilanego przez kompatybilny wzmacniacz AA-160 MM e.

Aby zapewnić odpowiednie wrażenia w trakcie odtwarzania efektów dźwiękowych towarzyszących
przygotowanym animacjom m.in. z postaciami znanymi z ﬁlmów z serii „Obcy”, głośnik kierunkowy
Panphonics został wsparty suﬁtowym subwooferem Ecler ICSB10, zbudowanym w oparciu o przetwornik 10”,
dysponujący mocą 100 W i pasmem przenoszenia już od 3 0Hz. Jak przyznają specjaliści z ﬁrmy Phono
Media, jedyną trudnością tej instalacji była konieczność wyrównania fazy między głośnikiem pokrywającym
całą przestrzeń i wspierającym go subwooferem.

Aby wzmocnić przekaz niskich częstotliwości towarzyszących efektom odtwarzanym w korytarzu, głośnik kierunkowy Panphonics
został wsparty suﬁtowym subwooferem Ecler ICSB10, zbudowanym w oparciu o przetwornik 10”, dysponującym mocą 100
W i pasmem przenoszenia zaczynającym się od 30 Hz.

Przestrzeń pokazowa
Nagłośnienie głównej przestrzeni showroomu, gdzie znajdują się poszczególne rozwiązania marki xledpro
i w której klienci mogą osobiście przekonać się, jaka technologia, rozdzielczość czy jasność będzie najlepsza
do ich potrzeb, bazuje na czterech kolumnach szerokopasmowych Ecler ARQIS 108.

Nagłośnienie głównej przestrzeni showroomu, w której prezentowane są rozwiązania marki xledpro i w której klienci mogą
osobiście przekonać się, jaka technologia, rozdzielczość czy jasność będzie najlepsza do ich potrzeb, bazuje na czterech
kolumnach szerokopasmowych Ecler ARQIS 108…

W każdej z nich pracuje ośmiocalowy głośnik niskotonowy oraz jednocalowy przetwornik wysokotonowy.
Dzięki temu, że jest on obracany, kolumny ARQUIS mogą być instalowane zarówno w pionie, jak i poziomie.
Model z numerem 108 dysponuje mocą 175 W, pasmem przenoszenia w zakresie 60 Hz – 19 kHz i ma
dyspersję w zakresie 90 x 60 stopni. Biorąc pod uwagę, że w showroomie zostały zainstalowane aż cztery
takie kolumny, z łatwością można tutaj zorganizować nawet najgłośniejsze spotkanie, event, a nawet niewielki
koncert.

… zostały one wsparte subwooferem Ecler ARQIS SB10.

System poradzi sobie nawet z najbardziej dynamiczną muzyką, dzięki wsparciu kolumn szerokopasmowych
subwooferem Ecler ARQIS SB10. Dysponuje on mocą 150 W i pracuje w nim przetwornik 10” zapewniający
przetwarzanie niskich częstotliwości już od 45 Hz. Dodatkowo w tej przestrzeni jest przyłącze sygnałowe
z wbudowanym mikserem WPaMIX-T umożliwiające podłączanie sygnałów zewnętrznych.
Konferencja na ekranach LED
Jednym z pomieszczeń wchodzących w skład kompleksu jest sala konferencyjna. Zostały w niej
zainstalowane ekrany LED wysokiej rozdzielczości, które pokazują, że technologia LED nie jest już dzisiaj tylko
rozwiązaniem dla rynku retail, ale może w pełni konkurować z monitorami wielkoformatowymi czy ścianami
wielomonitorowymi w przestrzeni biznesowej, czy w tak wymagających instalacjach jak control roomy.
Zastosowanym tutaj rozwiązaniom z departamentu wideo towarzyszą głośniki suﬁtowe Ecler IC6 połączone
ze wzmacniaczem miksującym Ecler CA200Z.

W sali konferencyjnej zainstalowano suﬁtowe głośniki Ecler IC6 połączone ze wzmacniaczem miksującym Ecler CA200Z.

Przestrzenie użytkowe
Showroom ﬁrmy STATIM Integrator pełni nie tylko funkcje prezentacyjne, ale to także pełnoprawne biuro,
w którym na co dzień pracuje załoga przedsiębiorstwa i gdzie również można spotkać się z klientami.
Pomieszczenia biurowe zostały nagłośnione za pomocą głośników suﬁtowych Ecler IC8 oraz kolumn
ściennych Ecler eAMBIT 106 w kolorach białym i czarnym.

Pomieszczenia biurowe zostały nagłośnione przy użyciu głośników suﬁtowych Ecler IC8 oraz kolumn ściennych Ecler eAMBIT
106.

Dodatkowo zostało tutaj dostarczone przyłącze sygnałowe WPaMIX-T umożliwiające podłączenie własnego
źródła sygnału, np. laptopa i odtworzenie dźwięku z niego w danym pomieszczeniu, a także panel sterujący
WPNETTOUCH, przy użyciu którego użytkownik może wybierać źródło dźwięku i kontrolować głośność
w każdej ze stref.

Panel Ecler WPNETTOUCH daje możliwość wyboru źródła odtwarzanego dźwięku oraz regulacji głośności w każdej ze stref.

To jednak nie koniec. W prezentowanej przestrzeni ﬁrmy STATIM Integrator praktycznie nie ma miejsca,
w którym nie byłoby jakiegoś rozwiązania nagłośnieniowego. Magazyn nagłośniony jest przy pomocą
ściennych głośników Ecler eAMBIT 103, które są zasilane przez kompaktowy odtwarzacz z wbudowanym
wzmacniaczem INOUT Panel Player P01. Natomiast dla potrzeb nagłośnienia zaplecza, zaplecza kuchennego
i łazienki zostały zainstalowane wzbudniki akustyczne Revolution-Acoustics SSP-6.

Nagłośnienie zaplecza, zaplecza kuchennego i łazienki zostało zrealizowane w oparciu o wzbudniki akustyczne RevolutionAcoustics SSP-6.

Wszystkie rozwiązania nagłośnieniowe znajdujące się w showroomie STATIM Integrator, które nie mają
lokalnych wzmacniaczy, są zasilane przy użyciu urządzeń zainstalowanych w szaﬁe rack zlokalizowanej
w serwerowni. Znajdują się tutaj wzmacniacze Ecler GPA2-400, eGPA2-300, eGPA8-150. Całym systemem
zarządza cyfrowa matryca z wbudowanym DSP Ecler MIMO1212SG, natomiast do odtwarzania muzyki tła jest
wykorzystywany sieciowy odtwarzacz audio Ecler DUO-NET PLAYER. Dodatkowo do dyspozycji użytkowników
jest bezprzewodowy system mikrofonowy AMC Baltic iLive 1, którego odbiornik również został zainstalowany
w szaﬁe w serwerowni.
Podsumowanie
Aby móc efektywnie zaprezentować klientom rozwiązania, które na pozór niczym nie różnią się od siebie, nie
wystarczy wystawić je na stojakach czy powiesić na pomalowanej na biało ścianie. Dzisiaj wiele osób uważa,
że wszystko można zobaczyć na ekranie telefonu i komputera, bez wychodzenia z domu. Jednak to
twierdzenie zupełnie nie ma zastosowania, jeżeli chodzi o produkty profesjonalne, będące inwestycją na wiele
lat, których zakup wymaga określonych nakładów ﬁnansowych oraz wiedzy, i tym samym – zobaczenia ich na
żywo. A do takiej grupy bez wątpienia należą właśnie ekrany LED. Aby zainteresować gości showroomu
i nakłonić ich do przyjścia, by obejrzeć produkty na żywo, przestrzeń musi być ciekawa i angażująca. W tym
zadaniu pomaga nie tylko duża ilość sprzętu, ciekawa aranżacja wnętrza czy układ pomieszczeń, ale także
towarzyszący im dźwięk. Firma STATIM Integrator doskonale połączyła w swoim showroomie rozwiązania
z obszaru audio z departamentem wideo. To nie tylko nietuzinkowa przestrzeń pod względem wyglądu,
w której połączone zostały technologie do wyświetlania obrazu i dostarczony przez ﬁrmę Phono Media
dźwięk. To także miejsce, które trzeba odwiedzić!
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Zwykło się mówić, że biblioteka to świątynia wszystkich słów świata.
O ile książka jest wciąż tą najbardziej wykwintną formą druku,...
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Najchętniej czytane

INSTALACJE

NOWOŚCI

NOWOŚCI

Salony Eobuwie z
rozwiązaniami
Philips Professional
Display Solutions

Testuj i wygraj
Electro-Voice RE3!
Audio Plus ogłasza wielką

Partnerstwo firm.
Sennheiser i Extron
nawiązują
współpracę!

 1 sierpnia 2020

akcję promocyjną na

 18 maja 2020

Początek roku pokazał, jak
ogromny potencjał drzemie w
sektorze e-commerce. W
obliczu konieczności
zamknięcia stacjonarnych

 14 listopada 2019

mikrofony bezprzewodowe
RE3 od Electro-Voice, dzięki
której możesz przetestować
zestaw bezprzewodowy
premium, Electro-Voice...

sklepów, to właśnie handel w...

Firmy Extron oraz Sennheiser
nawiązały partnerską
współpracę. Ma ona na celu
stworzenia łatwych do
wdrożenia rozwiązań
dźwiękowych dla
nowoczesnych przestrzeni...

WYDARZENIA

NOWOŚCI

INSTALACJE

Uniwersytet
Muzyczny Fryderyka
Chopina i Audiotech
Commercial S.C.
zapraszają na
sympozjum: Nowe
technologie audio dla
studia i broadcastu

Mikrofon do
podcastów Shure
MV7

Instalacja dźwiękowa
Hotel Nobu
Warszawa

 4 listopada 2020

 15 września 2020

Doskonale wszystkim znany,

Nowo powstały Hotel

kultowy Shure SM7B

NOBU w Warszawie postawił

doczekał się swojego

na bezkompromisową jakość

następcy na miarę XXI wieku.

dźwięku. Hotel już na etapie

 18 lutego 2020

MV7 to dynamiczny mikrofon

powstawania wzbudzał

zainspirowany legendarnym...

zainteresowanie

W marcu odbędzie się
sympozjum, którego
głównymi tematami będą:
Zrozumienie roli protokołów
IP; Dante / AES67 /
SMPTE2110 oraz Immersive...

nietuzinkową architekturą.
Obecnie może...



