Hörslingeprojektering							

Projektnamn (plats/ort):

Datum:

Projekt-/byggstart prel datum:
Företag:
Kontaktperson/e-post:

1. Lokal
Förteckning över rum/utrymmen:
Rumsnummer och mått B+L (m):
Planritning:
OBS! Bifoga separat planritning över berörda lokaler,
gärna som måttsatt PDF eller DWG-fil.

2. Var och hur slingkabeln ska/kan placeras

Tips! Ingjutning i betongbjälklag och förläggning ovan nedpendlat innertak är problematiskt. Går det att lägga slingan i golv
rekommenderar vi det istället. Förläggning direkt under linoleummatta rekommenderas ej. Vid förläggning under tunn plasteller textilmatta kan slingans konturer synas igenom i vissa ljusförhållanden.
På golv under pågjutning
På golv direkt under golvets ytskikt
Längs golv Längs taklist
I innertak
Annan placering
Installation på golv:
Uppge golvkonstruktion/beläggning:
Tips! Vid ingjutning i betong ska kabeln förläggas mitt igenom armeringsnätets rutor. DBC-kabel (Direct Burial Cable)
används med fördel vid ingjutning i betong. Även slang med integrerad kabel kan användas.
Installation i tak:
Uppge typ av tak och innertak:
Uppge höjd över golv:

Uppge antal våningsplan:
Uppge höjd mellan våningsplan/bjälklag:
OBS! Vid placering i undertak ska kabeln överallt läggas mitt igenom rutorna så långt från den längsgående
metallkonstruktionen som möjligt.
OBS! Bifoga separat sektionsritning, gärna som måttsatt PDF-fil

3. Byggmaterial (bjälklagskonstruktion) där slingan planeras att läggas
Trä
Betong
HDF
Annat:

4. Krav på begränsningar kring överhörning
Vertikalt (uppåt/nedåt) och/eller horisontellt?
Hur ligger rummen i förhållande till varandra?

5. Vilken typ av signalkälla kommer att användas/kopplas till förstärkaren?

6. Placering slingförstärkare

Tips! Placering av slingförstärkare bör vara i närheten av slingorna för att minimera effektförlust.
Ange placering av förstärkare – t ex i respektive lokal, teknik- eller förrådsrum.

Placeras fristående
Skruvas upp på vägg
Monteras i rack tillsammans med övrig AV-utrustning
OBS! Ange längd på tilledningskabel

7. Finns krav eller önskan om vilken typ av kabel som ska användas till slingan?
8. Finns befintliga signalkällor? Vilka?
9. Finns befintliga analoga signalkablar?

Tips! Slingkabeln får ej läggas parallellt med andra störningskänsliga ledningar (analoga signalkablar från t.ex. mikrofoner,
högtalare, projektor och mixers) med mindre än 30 cm avstånd. Korsningar är tillåtna. (Att slingan ligger nära eller parallellt
med el-, tele- eller nätverkskablar samt digitala signalkablar är vanligtvis problemfritt.) Om rör används, ska de vara av plast.

Mailas till support@edin.se eller ansvarig säljare på Bo Edin AB.
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10. Uppge övrig väsentlig information t.ex. om hänsyn ska tas till vik-/ridåvägg,
scen, livemusik, rullstolsplatser etc:

