Geluidsysteem van de H. Hart van Jezus te Vinkeveen
nu ook draadloos bediend
De Stichting “Vallis Pacis” heeft als doel de kerk van de Parochie Heilig Hart van Jezus te Vinkeveen te
behouden voor het nageslacht. Zo hebben zij in het verleden al de kerk zelf, de toren en de pastorie laten
restaureren en hebben zij ook het kerkgeluidsysteem laten vernieuwen door Dialoog Church Sound. Bijzonder
detail is dat de kerk deels in het water staat en dat men in 2008 met een bootje onder de kerk door moest gaan
om nieuwe bekabeling te kunnen aanleggen.
Mede met het oog op het multifunctionele karakter van het kerkgebouw bestond er de wens om het
kerkgeluidsysteem daarmee in de pas te laten lopen.
Een digitale draadloze volumeregeling is daarvoor een prima
oplossing! Naast de ‘normale’ vieringen die door middel van een
preset (voor-instelling) kan worden opgeroepen is het nu ook
mogelijk om voor bijzondere vieringen instellingen te
programmeren en op te slaan zodat niet elke keer ‘het wiel
uitgevonden hoeft te worden”.

Daarnaast zijn er de nodige technische aanpassingen verzorgd zodat bijvoorbeeld ook de kerkradio
uitzendingen (via http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10997) storingsvrij verlopen. Ook de invloeden vanuit
‘de ether’ hadden invloed op bijvoorbeeld het wifi-signaal en de draadloze microfoons en ook daarvoor zijn de
nodige wijzigingen in het kerkgeluidsysteem aangebracht.
Al met al was het bestuur van de Stichting “Vallis Pacis” zeer te spreken over de aanpak, het meedenken om
problemen te verhelpen en te voorkomen, en het resultaat op het gebied van de spraakverstaanbaarheid.
Meer over deze stichting leest u op www.stichtingvallispacis.nl

Ook wanneer de apparatuur van uw geluidsysteem nog prima functioneert, zoals dat het geval was in Vinkeveen, is het
mogelijk om meer multifunctionele toepassingen te kunnen gebruiken. Er wordt dan apparatuur toegevoegd aan uw
huidige geluidsysteem. In dit geval is er een draadloze volumeregeling toegepast die bedient wordt met een tablet (zie
de schermafbeelding in dit bericht). Instellingen kunnen worden opgeroepen, herroepen of worden vastgelegd zodat er
voor elke veranderde situatie instellingsmogelijkheden klaar staan, of gemaakt kunnen worden.
En … vanwege de nieuwste digitale inregel-technieken gaat de verstaanbaarheid er erg op vooruit!
Wilt u meer informatie? Bel dan naar 040-2420840 en we helpen u graag verder!
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