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Specialister i AV-løsninger
Fra store komplekse til mindre
og simple installationer

v

One-stop shopping

v

Enkle og brugervenlige løsninger

v

Sikker og bekvem aﬂevering

Hos WUAV forhandler vi førende mærker som Bose, Sennheiser, LG, Sony m.ﬂ. Vi
har ingen egne genturer, men tilbyder altid bedste produkt til opgaven.
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Lad os skabe den optimale brugerløsning
Detaljen, ingen lægger mærke til, er ofte den vigtigste –
som når underviseren brager igennem til de studerende
i det store auditorium, præsten bevæger alle
kirkegængerne i de akustiktunge bygninger, og
virksomhedspræsentationen i lys og billede både
betager og motiverer deltagerne.
Hos WUAV har vi gennem en årrække specialiseret os i
AV-løsninger. Med kompetent og bred erfaring leverer vi
i dag løsninger til en bred vifte af virksomheder, skoler,
hoteller, rederier og kirker.

Vi spænder bredt og laver både de helt store og komplekse
samt de mindre, mere simple installationer. Uanset
opgaven er vores forretning basseret på “one-stop
shopping”, der betyder, at vi er med fra idéskabelse til
udførelse og efterservice.
Et andet kardinalpunkt hos os er at designe enkle og
brugervenlige løsninger – så kunderne ikke skal navigere
mellem forskellige fjernbetjeninger eller et bjerg af
brugsanvisninger. Vi samler alt i én styreenhed – og
uddanner kunden i brugen af de nye produkter - for en
sikker og bekvem aflevering.
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REFERENCER:

Lyt, før du beslutter dig
Hver gang vi planlægger et lydsystem, er det
med afsæt i det enkelte lokales akustik – så vi
altid skaber den optimale taleoplevelse og
mu-sikgengivelse. Lydsystemet udvikles med
bag-grund i avancerede computermodeller fra
Bose, der tager højde for alt i den givne
akustik.
Hos os er det også muligt at lytte til det
færdige resultat, før vi installerer. Vores
computer-programmer kan simulere lokalerne
med den valgte løsning, og med musen kan

man således bevæge sig rundt i selve lokalet
og høre lyden på alle placeringer.
Man kan også udskifte og omplacere højttalerne
for på den måde at finde den optimale løsning,
samtidig med, at der ikke installeres unødige
højttalere. Vi garanterer naturligvis for det
færdige resultat. Og er det færdige resultat ikke
mindst lige så god som den lyd, vi har demonstreret før installationen, laver vi den om – uden
beregning naturligvis.

Every seat
in the house
is the best seat
in the house
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Hjerting Kirke

v

Sædden Kirke

v

Skads Kirke

v

Guldager Kirke

v

Sankt Nikolai Kirke

v

Brabrand Kirke

Det optimale mødelokale
Det fede mødelokale kører automatisk med en intuitiv betjening af
lys og billede i høj kvalitet. Eksemplet her er et mødelokale i Rybners
Boxen, der automatisk ændrer karakter, når kontrolpanelet på
væggen aktiveres – afhængig af den funktion, lokalet skal bruges til.
Systemet omfatter blandt andet lyset, solafskærmning, lærred og projektor. I lokalet har
vi desuden designet et interface, der styrer
lystemperaturen, så rummet altid har det mest
optimale lys – uafhængigt af årstid og
tidspunkt.

Se her, hvordan rummet virker.

Mikrofonløsninger

fra Sennheiser
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Undervisning
af høj kvalitet
Der stilles store krav til de danske skoler. Det betyder, at
undervisningsstederne er udfordret på at levere høj kvalitet,
ikke blot på indholdet, men også i form af højteknologisk
udstyr, der kan videreformidle viden. Eksempelvis som her med
en interaktiv projektor, der fungerer på et whiteboard, hvorfra
man via en pen kan starte sin præsentation, highlighte tekster,
lave noter elektronisk og videreformidle dem via mail
efterfølgende. Kort sagt gøre undervisningen levende og
moderne.
I mindre klasselokaler er der også mange, der vælger de
interaktive skærme på 80 til 90 tommer, som virker ved fingertouch.

Kramer har udstyret, der binder
AV-installationen sammen. Kablerne
er forbindelsesleddet mellem enhederne. Med omskifteren vælges det
ønskede signal, fordeleren sender
signalet ud til flere skærme, og scaleren tilpasser signalet til skærmen
– enkelt. Men den korrekte AV-løsning kræver professionel rådgivning.

Kongevejen 349, 2840 Holte
T: 44540999 - e-Mail: av@videoinform.dk
Hjemmeside: www.videoinform.dk
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Flydende
hoteller
Hos WUAV har vi løst mange opgaver
for hotel- og restaurationsbranchen –
de stationære som de flydende. Den
store forskel består i, at lyd på skibe og
i offshore-branchen generelt er en del
af sikkerhedsudstyret, hvorfor det
stiller større krav til os, når vi designer
og installerer AV-løsninger her.

På A2SEA Challenger – et offshore-skib med 60 værelser – har vi blandt
andet installeret fjernsyn, radio og informationssystem mv.
Installationerne på denne DFDSfærge er udført efter alle gældende
regler inden for skibsfart, hvor lyd
blandt andet er en del af
sikkerhedsudstyret. Herudover har
WUAV installeret lyd og billede i
færgens restauranter, biografer,
digitale skilte mv.

LG - din
foretrukne
partner på
Digital
Signage!
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Levende
reklamesøjler
LED-pyloner er seneste udvikling inden for
opsigtsvæk-kende reklamesøjler. Pylonerne er
designet med energibesparende LED-paneler og
lyser diskret i sommernatten og vintermørket.
Et simpelt brugersystem gør det muligt at ændre
indholdet nemt og hurtigt – på fjernafstand. Uanset
om der er tale om reklamer for en kulturbegivenhed ved indfaldsveje, eller det er ved et konferencecenter, hvor der først på dagen bydes velkommen,
hvorefter dagens program eksempelvis lyser op
som en service for deltagerne.
Vi leverer både indendørs og udendørs LEDskærme med fokus på kundens behov. Herunder
analyserer vi behovet for pixel-afstand,
betragtningsvinkel og lyseffekt.

Integreret reklame
og bookingsystem
Til in-store reklamefremstød er digital skiltning med
forskelige systemintegrationer oplagte muligheder.
Her kan en løsning være en 50-tommer skærm, der
både fungerer som en reklamesøjle og et
bookingsystem, der eksempelvis kan registrere
ankomst og vise brugerne, hvilken hal de skal bruge
til deres kommende badmintonkamp.
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UDLEJNING

Har I behov for specielt
lyd- og billedudstyr til et
bestemt event, tilbyder vi
også at udleje vores udstyr
– lige fra mindre lydanlæg
til store kongresløsninger.

LEASING

SERVICEKONTRAKT
Hos WUAV tilbyder vi en helt speciel
servicekontrakt, hvor vi udfører
periodiske tjek på vores kunders
systemer, så de altid er 100 procent
operative.
Vi er med andre ord proaktive i vores
servicekontrakter, og opdager på
denne måde fejlene, inden de opstår.

Til kunder, der hellere
vil leje end eje,
tilbyder vi attraktive
leasing-aftaler med
”Focus Leasing”.

WUAV - Sony Selected Dealer

See things in a new light
3LCD Laser projektor - Høj opløsning WUXGA 1920 x 1200
Vedligeholdelsesfri i op til 20.000 timer
Installationsvenlig, 360-graders placering - 5 års garanti
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Specialister i Bang & Olufsen

Bang & Olufsen, Esbjerg er et søsterselskab til WUAV.
WUAV fungerer som teknisk support og servicecenter for butikken. Vores dedikerede medarbejdere er alle
specialister inden for deres felt og har mange års erfaring i at servicere og vedligeholde Bang & Olufsen-produkter.

BeoClassic
”Second Life”
Bang & Olufsen Esbjerg
Gl. Vardevej 237 | DK-6715 Esbjerg N
www.bang-olufsen.dk/esbjerg
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Ud over seneste design og lydkvaliteter
har vi fra vores forretning i Esbjerg
desuden et stort udvalg af brugt Bang
& Olufsen-udstyr. Alt er efterset og
testet og leveres med 24 måneders
garanti.

Kom og besøg os på en af udstillingerne:
• ScAT 2014
Mumbai, Indien
• CANT 2014
Stockholm, Sverige
• CabSat 2015
Dubai, UAE
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Triax TDX IP-Pool
- den IP-baserede TDX hovedstation lavet til fremtiden.
Triax
TDX IP-Pool
En teknologi som er gennemprøvet, og som opfylder morgendagens krav til modtagelse
- den
IP-baserede
TDXterrestriske
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lavet tilIPfremtiden.
af indgangssignaler
fra paraboler,
antenner, kabelnetværk,
og AV, og som
via IP-pool teknologien kan konvertere signalerne til de ønsker man har.
En
En teknologi
teknologi som
som er
er gennemprøvet,
gennemprøvet, og
og som
som opfylder
opfylder morgendagens
morgendagens krav
krav til
til modtagelse
modtagelse
eller
kontakt
din
installatør
Se
mere
på
af
indgangssignaler
fra
paraboler,
terrestriske
antenner,
kabelnetværk,
IP
og
af indgangssignaler fra paraboler, terrestriske antenner, kabelnetværk, IP og AV,
AV, og
og som
som
via
IP-pool
teknologien
kan
konvertere
signalerne
til
de
ønsker
man
har.
via IP-pool teknologien kan konvertere signalerne til de ønsker man har.
Se
på
Se mere
mere på

eller
eller kontakt
kontakt din
din installatør
installatør

TRIAX A/S • Hornsyld • Danmark • Tel.: 76 82 22 00 • mail: triax@triax.dk • www.triax.dk
TRIAX
TRIAX A/S
A/S •• Hornsyld
Hornsyld •• Danmark
Danmark •• Tel.:
Tel.: 76
76 82
82 22
22 00
00 •• mail:
mail: triax@triax.dk
triax@triax.dk •• www.triax.dk
www.triax.dk

TDX - IP-Pool system [185x285 mm] Maj 2014 -1.indd 1

14-05-2014 09:05:27

11
TDX - IP-Pool system [185x285 mm] Maj 2014 -1.indd 1

14-05-2014 09:05:27

wuav.dk

WUAV.DK

… din forbindelse til den perfekte løsning

WUAV A/S
Murervej 7A
6710 Esbjerg V
Telefon 7511 9191
salg@wuav.dk

