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In deze korte gids stellen we u graag enkele audio oplossingen voor die u als bedrijf zeker kunnen 

van dienst zijn.  

Voor meer gedetailleerde informatie en voor offertes op maat, kan u ons altijd contacteren: 

telefonisch op 09 367 75 72 of via e-mail: info@o-micro-n.be 

 

 

100V systemen 

 

Met 100V luidsprekers en versterkers kunt u een groot aantal luidsprekers gebruiken in 1 of 

meerdere circuits. 

 

100V systemen zijn niet geschikt voor privéwoningen. Deze systemen zijn bestemd voor 

bedrijfsruimtes, productiehallen, grote verkoopoppervlaktes, sporthallen, kerken,… 

 

Ze zijn ook aangepast om muziek en spraak over grotere afstanden te verspreiden. Het grote 

voordeel van een 100V installatie is dat je met weinig vermogen een grote geluidsdruk kan 

produceren over grote afstanden (zelfs kilometers). 

 

 

 
 

Op een gewone huiskamer versterker kan maar een beperkt aantal luidsprekers aangesloten worden.  

Dit is een beperking voor de geluidspreiding: in sommige delen van de ruimte zal de muziek te luid 

zijn, en in andere delen te stil.  Door het aantal luidsprekers te verhogen kan je een meer 

evenwichtige spreiding bekomen.  Professionele 100V versterkers zijn bovendien gebouwd om een 

continu vermogen af te leveren, dit in tegenstelling met hifi-versterkers. 

 

 

 
 

 

Professionele 

geluidsinstallaties 
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Je kan in een bedrijf overal losse radio’s neerzetten, en zonder twijfel krijg je bijna onmiddellijk 

een kakafonie van verschillende geluiden. Met een 100V systeem sluit je alle ruimtes en alle 

luidsprekers aan op 1 muziekbron. Je hebt dan meteen nog een aantal extra functies zoals een 

centraal oproepsysteem, evacuatiealarm, … 

 

   
  

In 100V luidsprekers zijn er ook enorm veel mogelijkheden: zowel voor binnen als buiten gebruik, 

inbouw of opbouw, hebben we zeker een oplossing voor u.  Bovendien is het mogelijk om het 

volume van iedere individuele luidspreker apart in te stellen.  Zo kan u boven lawaaierige machines 

een hoger niveau instellen dan bvb in het magazijn. 

 

Het spreekt vanzelf dat u voor dit soort toepassingen speciale 100V apparatuur nodig heeft. 

Dankzij onze bevoorrechte samenwerking met Apart Audio kunnen we u voor elke situatie een 

passende oplossing bieden. Vraag vrijblijvend meer informatie of een gratis bezoek van één van onze 

geluidstechnici. 

 

 

Conferentiesystemen 

 

Een conferentiesysteem is zeer belangrijk voor de spraakverstaanbaarheid bij meetings en 

vergaderingen, zeker bij grote groepen of bij akoestische problemen. 

 

Een slechte verstaanbaarheid van een spreker leidt snel tot luistermoeheid, waardoor irritatie 

ontstaat en de luisteraars interesse verliezen. Het conferentiesysteem geeft elke spreker zijn 

eigen microfoon en luidspreker, zodat de invloed van de akoestiek wordt beperkt. Dit leidt tot een 

sterk verbeterde verstaanbaarheid. 
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Tevens dwingt een conferentiesysteem een betere vergaderdiscipline af omdat de voorzitter de 

overige sprekersposten kan overrulen. Ook de mogelijkheid tot stemmen is voorzien.  De uitslag van 

de stemming kan dan via een publiek scherm in grafiek meegedeeld worden.  

 

 
 

En last but not least kan zo eenvoudig de totale vergadering worden opgenomen, door een digitale 

recorder op de systeemversterker aan te sluiten. 

 

Het systeem kan ook nog uitgebreid worden met mogelijkheid tot simultaan vertaling. 

Had u graag een demo bijgewoond? Laat ons iets weten, wij zorgen voor een afspraak.  Zo kan u het 

gehele systeem in werking zien. 

 

 

 


