
 

 



ITEC FOCUS PA ARRAY  

 

Ali še vedno uporabljate  
okorne in vidne 

CLUSTER/GROZD  
aplikacije ? ? ?  

  

ITEC vam že nekaj let nudi zelo uspešno rešitev.  
“ ITEC FOCUS PA ARRAY “     SLIŠITE, KAR ŠE NIKOLI NISTE !!!  

ITEC FOCUS Nadzorovan zvok: „  PROJEKCIJA ZVOKA “ . 

Ali je mogo če ozvočiti velike dvorane in hale s popolnim zvokom ? 
Da, pogosto in veliko bolje kot z velikim številom zvočnikov konvencionalnega ozvo čenja!  

Z „ITEC FOCUS PA ARRAY“ je možno pridobiti najboljš i zvok in razumljivost, tudi v najbolj oddaljeni vr sti 
sedežev. 

Najnovejša digitalna tehnologija “ITEC FOCUSCONTROL“ odpira nove akustične različice za odmevne prostore:  
Nadzorovan zvok: projekcija zvoka. 

S to pionirsko tehnologijo  je možno ozvočiti  velike površine enako glasno in z najboljšo razumljivostjo govora, ne 
da bi po nepotrebnem spodbujali odmevnice prostora,   

Kako je to možno ?  
Zvočni stolpič je sestavljen iz različnih zvočnikov, ki so posamično pod nadzorom .  

Matematični algoritem, ki se izračuna glede na razdelitev zvoka  je zasnovan tako, da celotno linijo zvoka virtualno 
ukrivi in zvok je osredotočen in usmerjen kot parabolični reflektor na poslušalce.  

Akustično stranska področja se, če je to potrebno, opremijo z manjšimi zvočniki . Kot je že opisano v klasični 
Sekcionalni ozvočitvi, lahko Focus sistem dopolnjujete z dodatnimi bas zvočniki. S tem  zagotovite popolno 

reprodukcijo glasbe in zvoka. 

 



ITEC FOCUS PA ARRAY MOBIL  

 

LASTNOSTI  
 

V velikih dvoranah, cerkvah in katedralah je, kot pove že samo ime, zelo "odmevno". Posledica je, da zvok tj. zvočna 
energija, ki nastaja v prostoru, množično reflektira na stenah, tleh in stropu. Zato traja kar nekaj časa, da se odmevni 
čas zmanjša. To je ugodno za cerkveno glasbo in zborovsko petje, ni pa primerno za govor. Ker teh prostorov ni 

mogoče spreminjati po volji s kasnejšimi gradbenimi spremembami, je potrebno poiskati ustrezno akustično rešitev.  
 

REŠITEV SE IMENUJE : ITEC FOCUSLINE - ITEC FOCUSCON TROL 
To so zvočne vrstice, pri katerih se vsak zvočnik poganja z lastnim signalom. Rezultat je frontalni val oddajanja, 

vertikalno oddajanje pa je zelo omejeno. Tako tudi v zelo odmevnih prostorih dosežete neposreden zvok na velike 
razdalje. 

 
FOKUSIRAN osredotočen zvok doseže poslušalca do zadnje klopi s približno enako 

glasnostjo. Idealna rešitev za velike dvorane, cerkve in prostore.  



ITEC FOCUS – KRMILJIVE ZVOČNE VRSTICE 
 
Zvočne vrstice : So zvočni sistemi, v katerih se uporabijo več 
podobnih zvočnikov razporejeni v navpični ravnini in se  po več 
desetletij za akustične namene in v ELA aplikacijah uporabljajo.  
Znanstvene razprave o funkciji, fizike in možnih modelov ne 
manjka, in proizvajalci iz vsega sveta, so sami sebe presegli  z 
novimi teorijami in metod gradnje. Glavna težava vrstic je že od 
nekdaj nezadostno predvajanje visokih frekvencah na daljše 
razdalje. Ena tozadevna možna rešitev je ureditev in  opremljanje 
z dvo ali večstranskim zvočnikom, visoko tonskimi kalotami ali 
rogovnim gonilnikom. (Horn Driver). V zelo odmevnih prostorih, v 
katerih merimo na frekvencah pod 1000Hz visoke odmevnice pa 
je prav tako treba oddajati nizke frekvence zvoka (skupaj in 
navpično- snop zvoka). To zahteva namestitev svočnih vrstic z 
veliko dolžino, ker je v skladu niza skupna dolžina ureditve v 
zvezi z oddajno frekvenco  merilo dobrega osredotočenja zvoka: 
na preprost način. Če te dolžine postanejo dalše postane 
značilnost sevanja zvoka spet slabše in v visoko frekvenčnem 
polju nastanejo nezaželene praznine. Z "novo" digitalno obdelavo 
signalov ima razvijalec orodje v rokah, s katerimi zdaj lahko 
virtualno upogne razporeditev zvočnih vrstic  
Tako lahko posamezno vsakega gonilnika v smislu frekvence, 
faze in časa (položaj),  posebej uredi. To omogoča razvijalcem 
da so odprte skoraj vse možnosti za oblikovanje nove zvočne 
vrstice  tako da v akustično težkih prostorih lahko realizira zvočni 
sistem z  visoko učinkovitostjo in odlično razumljivostjo govora. 
 
RAZVOJ 
 
Pri razvoju te nove "nadzorovane zvočne vrstice" so nastale 
težave na  precej drugačen način: kako ujeti rezultat razporetitve 
in konfiguracije (filter nastavitve, delay, nastavitve faze)  in jih  
izmerit? Želimo ja  dobiti rezultate pri do 60m oddaljenem viru 
zvoka. Meritve prostega polja je odgovor, s tem, da so te, kot si 
lahko predstavljate zelo težke. Ker je fizična matematika takih 
razporeditev izredno kompleksna in z nekaj znanih formulah, 
dejanski zvočni rezultat preprosto ni mogoče izračunati, smo se 
prepustili temu da se naše glave enkrat prav kadijo od 
razmišljenja. Resultat tega je popolnoma nov od nas razvit 
simulacijski Software, s katerim je prvič možno širjenja zvočnih 
valov vseh prostorskih namestitev zvočnikov na različnih 
frekvencah, fazah in zamud grafično predstavit. S pomočjo te 
nove simulacijske programske opreme so bili prvi prototipi 
konstruirani, izdelani in se uporablja za merjenje. Rezultati 
meritev in praktično delo  z novimi nadzorovanimi zvočnimi 
vrsticami so dosegle odlične rezultate in potrdili impresivno 
natančnost naših algoritmov nove simulacijske programske 
opreme. 



ITEC FOCUS PA ARRAY MOBIL  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



ITEC   FOCUS PA ARRAY INSTALLED  

 

V večini dvoran je akustiko zelo težko nadzorovati. Posebej za ta namen se je v zadnjih 
nekaj letih v podjetju ITEC razvila  nova zvočna tehnologija. 

 
Z ITEC Focus PA-ARRAY  

dosežemo enakomerno razdelitev zvoka na globini prostora do 100m in še več, brez da bi 
spodbudili nezaželene odmevnice in refleksije. To omogoča močna koncentracija zvoka in 

zavestno eliminiranje zvoka v zelo odsevnih področjih, kot je npr. strop.  
 

ITEC Focus PA-ARRAY  
prepriča zaradi optimalne razumljivosti govora kot tudi z bogatim basom in odlično 

preglednostjo v predvajanju glasbe. 

 

 
 
 

 
 



 
   ITEC FOCUS PA   nekaj modelov FOCUS PA INSTALLED  

Barva ter kritje zvočnikov je po želji stranke, za čim boljšo arhitektonsko in skoraj nevidno integracijo sistema.Naslednje slike 
prikažejo nekaj možnosti realizajie “nevidne” integracije PA sistemov 

 
 



ITEC FOCUS PA ARRAY INSTALLED  

LASTNOSTI  
 

• » Nadzorovana zvočna vrstica  
• » Visoka učinkovitost in izogibanje odmeva zaradi  vertikalnega širjenja zvoka  
• » Uporabno območje do 100m in več. (Odvisno od sistema ter zahteve) 
• » Ogromen zvok na velike razdalje, 115 dB RMS na razdalji 60 metrov od zvočne vrstice!   
• » Zmanjšana ožičenja (1-point ozvočenje)  
• » Odlično razumljivost govora,  
• » V polni meri uporaben za glasbo 

 
 

 
 
 



 
 

FOCUSLINE / SIMULACIJA  
 

 
 

 

 



 
ITEC FOCUS PA ARRAY MOBIL  

 

 

 



 
Focus PA t ehnicni podatki FOCUS PA MOBIL  

TEHNIČNI PODATKI     ITEC FOCUS PA MOBIL  
PRINCIP 8 Kanalni , DSP krmiljen FULLRANGE zvočni sistem 
Moč ojačevalca 7700 Watt ( skupna moč na stran) 
Frekvenčni razpon 35 Hz - 20 kHz (-3dB) 
SPL max. RMS 125 dB pri 10m oddaljenosti 120 dB pri 30m oddaljenosti 115 dB pri 60m oddaljenosti 
Kot sevanja  Horizontalno 120°   ( -3dB )  
Kot sevanja Vertikalno prosto nastavljiv , 4°  - 12°  
Komponente na stran: 4 zvočne skrinje z enakimi merami opremljeni z skupaj 

• 10 kom. Neodym 12” professional series high performance Low/Mid gonilnikom  
• 4 kom. Neodym 6,5” professional series high performance Midrange gonilnikom  
• 1 kom. HF-Neodym 4” professional series high performance planar wave driver  

Vsi gonilniki so vremensko odporni.  
Zvočne skrinje so iz vremensko odpornega materijala,  
absolutno vremensko odprn PU namaz , integriran Ancra Jungfalk varnostni FLY sistem,  
Mere mm (ŠxGxV) 406 x 513 x 1314mm ( za 1 skrinjo, celotna višina 5400mm ) 
skupna Teža kg na stran 4 zvočne skrinje  cca.  220 kg 
RACK za ojačevalnike ter ostalo opremo: 15 HE Flightcase opremljen z 

• 1 ITEC PA-Control  
• 1 ITEC MULTIPOWER 2x350W  
• 2 ITEC MULTIPOWER 2x750W  
• 2 ITEC MULTIPOWER 2x1000W  
• 1 Priklopni patch panel 16A, Audio priklopi XLR, Priklopni panel za zvočnike Harting Multipin.  

Skupna teža   94kg 
Dodatna oprema TowerLift za 300kg asimetrične obremenitve, višina 6,5m za FLY aplikacije na trdni ravni podlagi 

znotraj objektov. Pri zunanji uporabi mora biti z vrvmi zavarovano proti padcu. 
  
 

 



      ITEC  FOCUS PA  CONTROLLER  
     ITEC FOCUS-CONTROL 4/8 DIGITAL  

 

"Srce" FOCUS serije: ITEC FOCUSCONTROL analizira signale vseh FOCUS zvočnikov in je s priloženo konfiguracijsko 
programsko opremo zlahka prilagodljiv. Pri prvi uporabi se naslednji parametri fiksno nastavijo s konfiguracijsko programsko 
opremo "SPLIT DESIGN":  

• - Tip zvočnika 
• - Fokus točka ( razdalja in kot sevanja zvoka ) 
• - Širina snopa (višina za vertikalno sevanje zvoka) 
• - Prisotnost (4 stopnje z visoko kakovostjo zvoka do optimalne razumljivosti govora)  

  

"Srce" FOCUS serije: ITEC FOCUSCONTROL analizira signale vseh FOCUS zvočnikov in je s 
priloženo konfiguracijsko programsko opremo zlahka prilagodljiv. Pri prvi uporabi se naslednji parametri fiksno nastavijo s 
konfiguracijsko programsko opremo "SPLIT DESIGN": 

 
 
TEHNIČNI PODATKI  
FOCUS-CONTROL 
Frekvenčni razpon 20Hz – 20KHz / -1dB 
harmonično popačenje (THD) <0,005% 
Dynamika 103dB 
Elektična oskrba zunanji napajalnik, input 115-230VAC 
Audio-vhode 4 x XLR, simetrični,   da -60dB a +20dB 
Vhodna impedanca 6,6k 
Fantomska napetost 12Volt 
Izhodi 8 x XLR, simetrični, +10dB 
Equalizer ( izenačevalnik) 5-pasovni parametrični 
Delay 0,023 – 500ms 
Serijski vmesnik  RS-232 za programiranje in daljinsko krmiljenje 
Ethernet vmesnik opcija 
Mere 482 (431) x 180 x 44mm ; 19“ 1HE 
Teža 2,40kg 
  

 

 

 



       FOCUS-CONTROL  programska oprema   SPLIT DESIGN 

 

 

 

 

 


