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Župnijska cerkev Brestanica 
Sistem ozvočenja v cerkvi.  

ITEC  

FOCUSLINE 
 

 

Župnijska cerkev  
Zagorje ob Savi 

 
Sistem ozvočenja v cerkvi. 

ITEC  

NEODYMLINE 

 

 

Župnijska cerkev Ljutomer 
 

Sistem ozvočenja v cerkvi. 

ITEC  

ULTRALINE 
 

 



     
ITEC – FOCUSLINE.   V BazilikI Lurške Matere Božje, Brestanica smo izpeljali projekt zamenjave sistema ozvočenja.  
Zaradi  svoje velikosti/višine ter oblike in glede na to da je mogočna troladijska bazilika ena izmed največjih Bazilik v Sloveniji je cerkev zelo 

odmevna.  
Odmevni čas znaša več kot 3 sekunde.S tem povezano sodi cerkev med zahtevne akustične objekte, ki jih s preprostimi pristopi ni mogoče 
dovolj kakovostno ozvočiti.  Zaradi tega smo se odločili za ITEC Digitalni system z FOCUSLINE 7  zvočnikom za projekcijo zvoka iz ene 
točke. S projektom posodobitve in izpopolnitve sistema ozvočenja smo v vsej cerkvi izboljšali slišnost in razumljivost govora. FOCUSLINE  

sistem ozvočenja zagotavlja fokusirano usmerjenost zvoka, boljšo lokalizacijo in distribucijo zvoka. Z uporabo digitalne tehnike 
FOCUSCONTROL,  programske opreme, MULTISPLIT in digitalna ekvalizacija zvoka preko MULTIMIX 8/4 digital z programsko opremo 

MIXDESIGN omogočamo boljši nadzor nad frekvencami, ki najbolj prispevajo k občutku odmeva.  Samo z enim  FOCUSLINE 7 zvočnikom 
zaradi sodobne tehnologije ozvočimo celo glavno ladjo Bazilike do zadnje klopi in še več. Vsi ostali ti. imenovani pomožni zvočniki za 

akustično stranske prostore so zaradi sodobne tehnologije nameščeni na stenah  cerkve tako, da jih zaradi reprodukcije usmerjenega zvoka 
ni potrebno namestiti tik pred župljane. To seveda tudi pripomore k temu, da so manj vpadljivi in skoraj neopazni. Zaradi sodobne tehnologije 
in usmerjenega zvoka je tudi pri razdalji več kot 30m od zvočnika skoraj enako glasno in dobro razumljivo kot tik pred zvočnikom. Sistem pa 

je po prenovi tudi bistveno manj občutljiv na pojave mikrofonije. Celotno napravo je možno  brez težav izpopolnjevati ali dograditi. 

     
ITEC – NEODYMLINE.  V župnijski cerkvi  sv. Petra in Pavla v Zagorju ob Savi  smo izpeljali projekt zamenjave ter 

prenove sistema ozvočenja.  Zaradi svoje oblike, ter glede na to, da so stene gole in akustično neobdelane, je cerkev zelo odmevna. 
Odmevni čas znaša več kot 3 sekunde. S tem povezano sodi cerkev med relativno zahtevne akustične objekte, ki jih s preprostimi pristopi ni 

mogoče dovolj kakovostno ozvočiti.   Zaradi tega smo se odločili za ITEC Digitalni system z NEODYMLINE zvočniki.  S projektom 
posodobitve in izpopolnitve sistema ozvočenja smo v vsej cerkvi in na koru, izboljšali slišnost in razumljivost govora. Nov sistem ozvočenja 

zagotavlja boljšo usmerjenost zvoka, boljšo lokalizacijo in distribucijo zvoka, ter z uporabo digitalne tehnike ter programske opreme, digitalna 
ekvalizacija zvoka omogoča boljši nadzor nad frekvencami, ki najbolj prispevajo k občutku odmeva. Vsi zvočniki so zaradi sodobne 

tehnologije nameščeni na notranjih stebrih cerkve tako, da jih zaradi reprodukcije usmerjenega zvoka ni potrebno namestiti tik pred župljane. 
To seveda tudi pripomore k temu, da so manj vpadljivi in skoraj neopazni. Zaradi sodobne tehnologije in usmerjenega zvoka je tudi pri 

razdalji več kot 10m od zvočnika skoraj enako glasno in dobro razumljivo kot tik pred zvočnikom. Sistem pa je po prenovi tudi bistveno manj 
občutljiv na pojave mikrofonije. Celotno napravo je možno  brez težav izpopolnjevati ali dograditi. 

     
ITEC – ULTRALINE. V cerkvi JANEZA KRSTNIKA V LJUTOMERU smo izpeljali projekt kompletne prenove sistema 

ozvočenja. S projektom posodobitve in izpopolnitve sistema ozvočenja smo v vsej cerkvi, na koru in pred  Cerkvijo, izboljšali slišnost in 
razumljivost govora.  Nov sistem ozvočenja zagotavlja  boljšo usmerjenost zvoka, boljšo lokalizacijo in distribucijo zvoka.  Z uporabo digitalne 
tehnike MULTIMIX 8/4 digital  ter programske opreme MIXDESIGN, digitalna ekvalizacija zvoka omogoča boljši nadzor nad frekvencami, ki 
najbolj prispevajo k občutku odmeva.  Vsi zvočniki so zaradi sodobne tehnologije nameščeni na notranjih stenah cerkve tako, da jih zaradi 
reprodukcije usmerjenega zvoka ni potrebno namestit na stebre ali tik pred župljane. To seveda tudi pripomore k temu, da so manj vpadljivi 

in skoraj neopazni. Zaradi sodobne tehnologije in usmerjenega zvoka je tudi pri razdalji več kot 10m od zvočnika skoraj enako glasno in 
dobro razumljivo kot tik pred zvočnikom. Sistem pa je po prenovi tudi bistveno manj občutljiv na pojave mikrofonije.. Celotno napravo je 

možno  brez težav izpopolnjevati ali dograditi. 
 


