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o firmie
i marce avnova

20 lat
doświadczenia
Max Nova Sp. z o.o. właściciel marki AVNOVA
jest firmą o unikalnym doświadczeniu w zakresie
integracji najnowocześniejszych technologii multimedialnych, wizualnych i dźwiękowych. Bazujemy na ponad 20 latach doświadczenia, setkach
realizacji, w tym dziesiątkach o charakterze komercyjnym. Potrafimy zaprojektować i zrealizować nawet najbardziej skomplikowane systemy,
czego dowodzą nasze ukończone projekty.
Na polskim rynku reprezentujemy kluczowych
światowych producentów i partnerów technologicznych. Oferujemy nie tyle urządzenia, co
kompletne rozwiązania pozwalające uzyskać
zamierzony efekt instalacji. Naszym klientom

udostępniamy zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów, których wiedza i doświadczenie potwierdzone są wieloma prestiżowymi certyfikatami i referencjami.
Oferujemy doradztwo, serwis, pomoc techniczną
oraz wsparcie projektowe.
Nasza działalność to także współpraca z wieloma partnerami technologicznymi w kraju i zagranicą w zakresie rozwoju produktów i usług
zgodnych z najwyższymi światowymi standardami. Prowadzimy również własną działalność
edukacyjno-promocyjną.
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profil
działalności

Rozwiązania
audiowizualne

Automatyka
budynkowa

Instalacje multimedialne
Nowoczesne obiekty korzystają ze zdobyczy
najnowszych technologii, aby zaangażować
użytkownika i dostarczyć mu doświadczenie,
którego nie sposób osiągnąć bez zastosowania
interaktywności.

Building Management System (BMS)
Systemy zarządzania budynkiem obejmujące i integrujące systemy sterowania oświetleniem, sterowanie temperaturą (HVAC) oraz zarządzanie
zużyciem prądu i oszczędzaniem energii.

Projekcje wielkoformatowe, edge blending, mapping, mapping architektoniczny, zróżnicowane
technologie dotyku, a nawet tworzenie wykorzystujących ich możliwości aplikacji, nie mają przed
nami tajemnic.
Korporacyjne rozwiązania AV
Na potrzeby współczesnych biurowców i obiektów użyteczności publicznej przygotowujemy
systemy audio wizualne w salach konferencyjnych, systemy wideokonferencyjne, dyskusyjne
i tłumaczeniowe.
Systemy cyfrowej informacji wizualnej
Sytemy Digital Signage mają na celu wykorzystanie cyfrowych nośników wizualnych jako systemu
służącego do przekazywania treści reklamowych
lub informacji.

Dokumentacja
techniczna
Własny dział projektowy pozwala nam na oferowanie szerokiego zakresu usług projektowych, od
koncepcji, poprzez projekty budowlane, przetargowe, wykonawcze oraz nadzór podczas realizacji.
Zespół projektowy składa się z doświadczonych
projektantów posiadających uprawnienia zawodowe i asystentów branży elektrycznej.

Security Management System (SMS)
Obejmuje system kontroli dostępu, system sygnalizacji włamania i napadu oraz CCTV (telewizję
dozorową).
System bezpieczeństwa
Systemy oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego
i bezpieczeństwa, systemy alarmu przeciwpożarowego oraz dźwiękowe systemy ostrzegania.
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instalacje
komercyjne

Instalacje elektryczne
w zakresie średniego
i niskiego napięcia

Instalacje
teletechniczne
i telekomunikacyjne

Max Nova Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem
i wykonawstwem instalacji elektrycznych w zakresie średniego i niskiego napięcia. Nasze prace
obejmują:

W zakresie instalacji słaboprądowych nasza
oferta obejmuje:

• stacje transformatorowe SN/NN
• rozdzielnie SN 15kV, rozdzielnie główne
NN trasy kablowe i WLZ
• linie napowietrzne, przyłącza do budynków
• linie kablowe średniego i niskiego napięcia
• instalacje oświetlenia wewnętrznego,
zewnętrznego siły i gniazd wtykowych
• instalacje uziemień i odgromowe
• instalacje elektryczne na potrzeby sterowania
urządzeniami technologicznymi.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

systemy wykrywania pożaru SAP i oddymiania
systemy telewizji przemysłowej CCTV
systemy rejestracji czasu pracy RCP
systemy RTV-SAT
wideodomofony
systemy detekcji CO/LPG
dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO
instalacje antywłamaniowe SSWiN
systemy kontroli dostępu KD
systemy okablowania strukturalnego
systemy parkingowe
systemy telekomunikacyjne.
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instalacje
komercyjne

Instalacje
słaboprądowe
Ofertę Max Nova uzupełniają:
• sieci magistralne i rozdzielcze
w technologii miedzianej
i światłowodowej
• trasy światłowodowe
• przyłącza teletechniczne
• kanalizacja teletechniczna
(pierwotna i wtórna, mikrokanalizacja)
• linie napowietrzne telekomunikacyjne.

20
lat doświadczenia
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klienci
indywidualni

Inteligentne
instalacje
Firma Max Nova Sp. z o.o. działa także na rynku
rezydencji i apartamentów.
W tym zakresie zajmuje się najnowocześniejszymi
technologiami związanymi m.in. z inteligentnymi
budynkami i szeroko rozumianymi multimediami.
Firma oferuje nie tylko doradztwo, wykonanie projektu, ale także instalację najnowszych i najbardziej wymagających projektowo oraz technicznie
integrujących systemów sterowania, systemów
sterowania oświetleniem, sterowania HVAC, nagłośnienia wielostrefowego, monitoringu i alarmu.
Dysponujemy najwyższej klasy urządzeniami audio-wideo, zapewniającymi mieszkańcom komfort, bezpieczeństwo i rozrywkę.
Na rynku rezydencji i apartamentów firma działa
od blisko 20 lat, a jej kompetencje potwierdzone
są przez długą listę zadowolonych klientów oraz
certyfikaty przyznawane przez producentów instalowanych systemów.

Komfort,
bezpieczeństwo,
rozrywka
W swoich projektach i instalacjach firma koncentruje się na zapewnieniu mieszkańcom komfortu,
bezpieczeństwa i najwyższej klasy rozrywki. Inteligentny dom łączy wszystkie systemy i potencjalnie wszystkie urządzenia elektryczne w jeden
w pełni zintegrowany, w części zautomatyzowany
system, którym można łatwo sterować.
Komfort mieszkańców osiągany jest poprzez zapewnienie odpowiedniej kontroli nad oświetleniem, roletami, klimatyzacją, ogrzewaniem oraz
wentylacją.
Słuchanie muzyki w każdym pomieszczeniu, domowe sale kinowe lub media roomy pozwalają na
stworzenie otoczenia maksymalnie przyjemnego
i zapewniającego rozrywkę, tam gdzie chcemy
i kiedy chcemy, niezależnie od jej rodzaju, źródła
czy miejsca w domu.
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projekty
i rozwiązania

Rozwiązania
zaprojektowane
i zrealizowane
• Wschodnioeuropejskie Centrum
Kongresowo-Sportowe Arłamów
• Hotel Hyatt Regency w Warszawie
• Hotel Pałac Bonerowski w Krakowie
• Hotel Novotel Forum w Warszawie
• Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
w Warszawie
• Muzeum w Kopalni Soli w Wieliczce
• Muzeum Polaków Ratujących Żydów
podczas II wojny światowej
im. Rodziny Ulmów w Markowej
• Muzeum Armii Krajowej w Krakowie
• Siedziba Jeronimo Martins Polska w Warszawie
• Siedziba firmy Polmex w Nowym Sączu
• Alumetal S.A. Kęty, Gorzyce, Nowa Sól
• Centrum Konferencyjne Stefan Batory
• Biurowiec Buma Quattro
• Dworzec Główny PKP w Krakowie
• AZOTY Tarnów – Dom Chemika w Tarnowie
• Akademickie Centrum Materiałów
i Nanotechnologii AGH
• Sala konferencyjna Cyklotron PAN
• Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
im. M. Karłowicza w Krakowie
• Aula Senatu AGH w Krakowie
• Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
AGH w Krakowie
• Zakątek Świętokrzyski w Staszowie
• Urząd Marszałkowski w Rzeszowie
• Galeria Handlowa w Nowym Sączu.

Rozwiązania
zaprojektowane
• Hotel Hilton Garden Inn w Balicach
• Hotel w Redzie
• Hotel Nosalowy Dwór w Zakopanem
• Hotel Marriot Renaissance w Warszawie
• Hotel Energetyk Myczkowce
• Muzeum Warszawskiej Pragi
• Muzeum Przemysłu
i Techniki Kopalni Julia w Wałbrzychu
• Muzeum T. Kantora CRICOTEKA
w Krakowie
• Hutnik Muzeum w Stalowej Woli
• Centrum Jana Pawła II w Krakowie
• Centrum Edukacji Teatralnej MICET
w Krakowie
• State Street Corporation Kraków
• Siedziba Polski Koks S.A.
• Centralny Ośrodek Sportu w Zakopanem
• WSK Rzeszów
• Katedra Telekomunikacji AGH
• Collegium Paderevianum II UJ w Krakowie
• Instytut Zoologii UJ w Krakowie
• Biotechnologia UJ w Krakowie
• Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej UJ w Krakowie
• Centrum Edukacji Przyrodniczej
UJ w Krakowie
• Centrom Innowacji i Transferu Wiedzy
Techniczno-Przyrodnicznej w Rzeszowie
• Instytut Obróbki Skrawaniem.
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biurowiec
polna corner

Warszawa
2017

Polna Corner podlega
certyfikacji Breeam. Etap
projektu otrzymał jako
pierwszy w Polsce poziom Excellent zgodnie
z nowymi, bardziej wymagającymi, wytycznymi
Breeam 2014.

Pełen zakres prac elektrycznych, instalacji niskoprądowych oraz system zarządzania budynkiem w certyfikacji BREEAM w nowoczesnym budynku biurowym klasy A, położonym w centrum Warszawy. Dziewięciokondygnacyjny
budynek oferuje 5700 m2 powierzchni biurowej.

9
Jeden z najnowocześniejszych warszawskich kompleksów biurowych obejmujący trzy budynki ,
w tym jeden zabytkowy i nowy dziewęciokondygnacyjny obiekt biurowo-usługowy wraz z trzykondygnacyjnym podziemnym garażem.
Budynek A
W tym budynku dokonaliśmy przebudowy instalacji transformatorowej, instalacji elektrycznej,
montażu oświetlenia awaryjnego, systemu oddymiania i instalacji SAP. Dodatkowo zamontowaliśmy oświetlenie elewacji budynku, oświetlenie
podstawowe, rozdzielnice główne i piętrowe administracyjne, trasy kablowe, WZL-ty. Zainstalowaliśmy także siłę i gniazda wtykowe oraz dokonaliśmy instalacji CCTV, SSWIN, kontroli dostępu
oraz sieci pionowej LAN.

3
9
16

budynki

naziemnych kondygnacji

zaawansowanych systemów

Budynek B
Prace w zabytkowym budynku obejmują instalacje rodzielnic niskiego napięcia oraz rozdzielnicy
w częściach wspólnych i rozdzielnic mieszkaniowych, montaż linii zasilających z rozdzielnicy i wewnętrznych, instalację głównych systemów prowadzenia kabli i przewodów, instalację siły i gniazd
wtykowych, instalację oświetlenia wewnętrznego
i zewnętrznego wraz z okablowaniem, instalację
uziemiającą i połączenia wyrównawcze, montaż
instalacji oddymiania. Zamontowaliśmy także
wideodomofony oraz instalację multimedialną
(RTV, telefon, internet).
Budynek C
W budowanym od postaw biurowcu zainstalowaliśmy układ rozdziału energii obejmujący rozdzielnice NN, kable, przewody i mosty szynowe oraz
główne systemy prowadzenia kabli i przewodów.
Zainstalowaliśmy takżę siłę i gniazda wtykowe,
oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne wraz z okablowaniem oraz instalację ogrzewania podjazdu.
Zamontowaliśmy instalację uziemiającą, odgromową i połączeń wyrównawczych.
W naszym zakresie jest także instalacja SAP, kontrola dostępu, SSWIN, CCTV, interkomy windowe,
system detekcji CO i LPG, kontrola wjazdu do garażu, system DSO, instalacja teleinformatyczna
i multimedialna, instalacja automatyki HVAC
i BMS oraz prace dotyczące oświetlenia zewnętrznego. Dostarczamy także system ładowania samochodów elektrycznych.

5700 m
powierzchni
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zintegrowane
centrum
komunikacyjne

Bydgoski dworzec jest jednym z największych tego rodzaju obiektów w Polsce.
W jego skład wchodzi pięć peronów, tunel i trzy budynki. Łączna powierzchnia
użytkowa obiektu to 6 tys. m2, zaś jego kubatura to 40 tys. m3.

Bydgoszcz
2015

11
W zakresie naszych prac znalazły się wszystkie rozwiązania z zakresu niskich prądów, system Digital
Signage oraz system zarządzania budynkeim BMS.
Do firmy należała instalacja alarmu pożarowego,
instalacja systemu oddymiania, sygnalizacja włamania i napadu, kontrola dostępu, DSO, system
monitoringu CCTV, sieć lan wraz z okablowaniem
strukturalnym, wideodomofony, system BMS,
system SOS i interkomowy, a także system powiadamiania, w skład którego wchodzą przyciski
SOS zlokalizowane w specjalnych budkach, dzięki
czemu zawsze można powiadomić dyspozytora
znajdującego się cały czas na stanowisku.

73
290
510
ekrany

kamer

głośników dso

W obiekcie została zainstalowana jedna, duża
sieć strukturalna. Zostały także wydzielone podsieci dla różnych systemów, wśród których znalazła się sieć dla systemu informacji pasażerskiej.
Dźwiękowy system ostrzegawczy zainstalowany
na Bydgoskim Dworcu składa się z ponad 510
głośników zainstalowanych w budynkach na
peronach, przy kasach i w poczekalniach. W budynkach zostały zainstalowane głośniki sufitowe,
natomiast w przestrzeniach znajdujących się na
zewnątrz są to głośniki liniowe.
W obiekcie został zainstalowany również rozbudowany system digital signage, obejmujący zarówno wnętrza budynków jak i przestrzenie znajdujące się na zewnątrz. Monitory przystosowane
są do pracy w trybie 24/7. Na peronach zostały
zamknięte w czternastu dwustronnych totemach,
odpornych na warunki atmosferyczne i zapewniających odpowiednią wymianę ciepła.
System CCTV wykorzystuje 290 kamer.
Dworzec został wyposażony w nowoczesny system zarządzania budynkiem BMS. Daje on szerokie spektrum monitoringu i kontroli, a także
obsługi alarmów, harmonogramów czasowych,
automatyzację i rejestracji danych pomiarowych.
BMS obejmuje szereg różnorodnych instalacji.
Pierwszą z nich jest oświetlenie. Do włączania
i wyłączania oświetleniem, a także sterowania
jego natężeniem wykorzystano protokół DALI.
Ponadto zdalnemu monitorowaniu podlega także
oświetlenie awaryjne, ogólne zużycie energii elektrycznej i jakość dostarczanej energii, układ samoczynnego załączania rezerwy, a także stanu zasilaczy UPS zainstalowanych w obiekcie.

1848

zarządzalnych
punktów sieciowych

6000 m2
powierzchni
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muzeum historii
żydów polskich
polin

Największa ekspozycja multimedialna w Polsce na wystawie stałej o powierzchni ponad 4000 m2. Jedyna tego rodzaju ekspozycja w Polsce i jedna
z niewielu na świecie. Dla projektanta muzeum – Nizio Design International
zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy elementy multimedialne wystawy. Dodatkowo na potrzeby projektu stworzyliśmy całościowo infrastrukturę IT.

Warszawa
2015

13
System centralnego sterowania
Umożliwia zarządzanie treścią, monitorowanie
urządzeń i raportowanie. Zawiera odpowiednie repozytorium, posiada odpowiednie zabezpieczenia
całego systemu oraz spełnia wysokie wymagania
pod względem interfejsu i sposobie poruszania
się porfcałym środowisku. Z poziomu aplikacji
możliwe jest nie tylko zarządzanie i sterowanie
rozwiązaniami AV, ale także urządzeniami oświetleniowymi ze względu na integrację i obsługę
przygotowanych harmonogramów.
Elementy dotykowe
Jednym z największych wyzwań była konfiguracja wszystkich ekranów dotykowych. Jako miejsce
dla części z nich przewidziano różnorodne stoły
i blaty, co tworzyło niezwykle skomplikowane zadanie konfiguracyjne i montażowe. W miejscach,
w których monitory miały być zamknięte za szybą,
konieczne było zastosowanie zewnętrznych nakładek dotykowych. Wymagało to wykonania
prototypów oraz zaawansowaną konfigurację.

230
84
1800

stanowisk multimedialnych

stanowiska interaktywne

urządzeń

Systemy projekcyjne
Dla każdego stanowiska wybieraliśmy projektory
spełniające wymagania danej przestrzeni. Szczególnym wyzwaniem była instalacja „Na żydowskiej ulicy”, do której zastosowaliśmy mapping
złożony z obrazów wyświetlanych z dwudziestu
dwóch projektorów. Ze względu na elementy
scenografii – przestrzenne fasady kamienic, na
których znajdują się gzymsy, sztukaterie i wnęki
okienne, konieczne było przeprowadzenie skomplikowanej instalacji projektorów, dokonanie
zaawansowanych korekt geometrycznych. Projekcja musiała być przygotowana tak, aby obraz
wyświetlany z projektorów, mógł być oglądany
przez spacerujących zwiedzających pod różnymi
kątami i z niewielkiej odległości.
Wydzielona sieć LAN
Dla ekspozycji stworzona jest wydzielona sieć
LAN. Wyposażyliśmy ja w osobne okablowanie
i osobne przełączniki, dzięki czemu w żadnym
miejscu nie ma kontaktu z siecią biurową. Wszystkie stanowiska multimedialne znajdujące się na
wystawie komunikują się z serwerami, ale działają
także w sposób niezależny od sieci.

105
3

projektorów

serwerownie
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muzeum
polskiej wódki
koneser

Projekt i realizacja instalacji niskoprądowej w budynku
Muzeum Polskiej Wódki:
•
•
•
•
•

CCTV
kontrola dostępu
sieć LAN
SAP
BMS.

Projekt i realizacja instalacji multimedialnej na potrzeby
ekspozycji:
•
•
•
•

22 stanowiska interaktywne
22 stanowiska pasywne
kino komercyjne
edge blending (3 projektory).

Warszawa
2017
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muzeum polaków
ratujących żydów
im. rodziny ulmów

Multimedialna ekspozycja stanowi blisko połowę treści wystawy. Przygotowano 28 stanowisk
multimedialnych, przy zastosowaniu systemów
projekcyjnych, każdy jest niezależny od pozostałych. Projektory mają także podwyższoną jasność. Kolejne stanowiska gwarantują doznania
dźwiękowe. Przygotowana ścieżka dźwiękowa
jest ośmiokanałowa a dźwięk jest przestrzenny.
Na potrzeby ekspozycji zastosowano najcieńsze obecnie produkowane głośniki. Stanowiska
dźwiękowe przygotowano w trzech wersjach językowych – polskiej, angielskiej i hebrajskiej. Ze
względu na charakter obiektu zastosowano specjalne bezdotykowe, higieniczne słuchawki. Interaktywne aplikacje wyświetlane są na 22 i 17 calowych monitorach.

Markowa
2016

Firma przygotowała osiem różnych aplikacji sterowanych dotykiem. W zależności od stanowiska
zastosowano dotykową technologię optycznej
detekcji oraz technologię SAW (Surface Acoustic
Wave). Kolejne osiem stanowisk prezentuje materiały wideo z polską ścieżką dźwiękową i napisami w języku polskim, angielskim i hebrajskim.
Przy każdym stanowisku zastosowano dwie pary
słuchawek. Sterowanie odbywa się z centralnego
serwera korzystającego ze specjalistycznego oprogramowania, umożliwiającego włączanie i wyłączanie wystawy w oparciu o określony harmonogram oraz bezproblemowe podmienianie treści.
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hotel
nosalowy
dwór

Projekt i realizacja instalacji w sali kongresowej o powierzchni 1250 m2
dzielonej na sześć partycji:
•
•
•
•
•

instalacja audiowizualna
system projekcyjny i nagłośnieniowy
system oświetleniowy LED
oświetlenie efektowe RGB
integracja sterowania oświetleniem LED i RGB,
AV, klimatyzacją i wentylacją
• instalacja elektryczna
• oświetlenie awaryjne.

Zakopane
2016
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collegium
paderevianum
u. jagielloński

Dla Collegium Paderevianum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zaprojektowaliśmy, a także dostarczyliśmy urządzenia. Zainstalowaliśmy również
system audiowizualny w 31 salach oraz dwóch laboratoriach językowych.

Kraków
2015
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centrum
kultury
mediateka

Projekt i realizacja systemu w hali koncertowej
oraz w sześciu salach konferencyjnych.
Nasze prace obejmowały m.in. projekt i wykonanie:
•
•
•
•

scenicznego systemu oświetleniowego
mechaniki scenicznej
scenicznego systemu nagłośnieniowego
stołu mikserskiego.

Tychy
2015
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centrum
kongresowo
sportowe

Projekt i realizacja instalacji w sali wielofunkcyjnej oraz w dwóch salach
konferencyjnych z podziałem na dwie i sześć partycji:
• instalacja audiowizualna
• integracja sterowania
• system projekcyjny i nagłośnieniowy.

Arłamów
2014
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muzeum
w kopalni soli
wieliczka

Jedyny w swoim rodzaju projekt – multimedialna, podziemna instalacja w Kopalni Soli w Wieliczce. Dwie komory Lill Górna i Kazanów wyposażono w multimedialne projekcje i interaktywne
stanowiska.
W komorze Lill Górna przygotowano kino 5D dla
40 osób. Dodatkowe wymiary wytwarza generator wstrząsów, generator wiatru i zapachu. Widzowie siedzą na podświetlanych fotelach w kształcie kryształów soli, które podkreślają widowisko.
W tej samej komorze umieszczono multimedialny
kryształ podświetlany obwodami RGB LED. Nad
nim przygotowaliśmy mapping nad kryształem,
korzystający z technologii edgeblending, tak aby
połączyć obraz z 4 projektorów w jeden.

Wieliczka
2014

Technologia warpingu dopasowuje obraz do nierówności powierzchni. W komorze znajduje się
także 21 stanowisk multimedialnych umożliwiających dotykową interakcję z obrazem.
W drugiej z komór – Kazanów przygotowaliśmy
wideo-projekcję o powierzchni 200 m2 korzystającą z technologii mappingu. Aby prawidłowo
wyświetlić multimedialną prezentację wykorzystaliśmy technologię edgeblending.
W obu komorach przygotowaliśmy także systemy
nagłośnieniowe i zintegrowanego sterowania.
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siedziba
jeronimo martins
dystrybucja

W siedzibie sieci Biedronka zainstalowaliśmy:
•
•
•
•
•

system prezentacji obrazu
system nagłośnienia
system dystrybucji obrazu (Digital Signage)
systemy dyskusyjne
mechanizmy ukrywania projektorów i monitorów.

Warszawa
2012

22

zespół
państwowych
szkół muzycznych

W Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza
w Krakowie zainstalowaliśmy:
•
•
•
•
•

system sterowania oświetlniem
system AV w sali kameralnej
nagłośnienie estradowe w amfiteatrze
bezprzewodowe i zdalne sterowanie
mobilne szafy teletechniczne.

Kraków
2012
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dworzec
główny pkp
w krakowie

System cyfrowej informacji wizualnej.
Na każdym z 5 peronów stoją 2 totemy wyposażone w 2 monitory profesjonalne NEC 70” oraz 1 odtwarzacz. Całość uzupełnia system klimatyzacji
i wentylacji pozwalający na prawidłową pracę urządzeń w trudnych warunkach zewnętrznych.

Kraków
2012
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wydział inżynierii
materiałowej
i ceramiki agh

Wykonanie instalacji audiowizualnej:
•
•
•
•
•
•

projekcja wielkoformatowa
nagłośnienie konferencyjne
system dystrybucji sygnałów AV
system sterowania oświetleniem
centralny system zarządzania funkcjami sali
mobilny zestaw wideokonferencyjny.

Kraków
2012
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instytut
odlewnictwa
w krakowie

Instalacje systemów prezentacji, nagłośnienia oraz integracji
dla 11 sal wykładowych:
• system sterowania oświetleniem: Lutron
• system nagłośnienia : Parasound, Polk Audio
• system prezentacji obrazu: projektory, ekrany elektrycznie
opuszczane: NEC, Comm-tec
• system dyskusyjny: Shure
• system integracji w tym również sterowani roletami
wewnętrznymi – Crestron.

Kraków
2012
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centrum
konferencyjne
stefan batory

Unikalna instalacja na barce, pełniącej funkcję centrum konferencyjnego i restauracji. Na potrzeby inwestycji zaprojektowaliśmy, dostarczyliśmy oraz wykonaliśmy rozwiązania z zakresu instalacji audiowizualnych, oświetleniowych
oraz sterowania, które objęły wszystkie 3 pokłady obiektu.
System oświetleniowy wykorzystuje źródła LED i różne typy opraw. Większość
źródeł światła jest płynnie ściemniane i rozjaśniane. Instalacja została zintegrowana z centralnym systemem sterowania i zarządzania multimediami.

Kraków
2012
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muzeum
armii
krajowej

Wykonanie instalacji audiowizualnej:
•
•
•
•
•

projekcja wielkoformatowa
nagłośnienie konferencyjne
system dystrybucji sygnałów AV
system sterowania oświetleniem
centralny system zarządzania funkcjami sali.

Kraków
2011
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budynek
biurowy
polmex

Zintegrowany system zarządzania budynkiem:
•
•
•
•

system sterowania BMS
sterowanie multimediami dla biur zarządu
system sterowania oświetleniem
system projekcyjny.

Nowy Sącz
2009
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muzeum
warszawskiej
pragi

Projekt instalacji multimedialnej:
• 13 stanowisk pasywnych (projektory, monitory)
• 6 stanowisk interaktywnych (ekrany dotykowe)
• 2 sale konferencyjne (system projekcyjny, sterowanie
i zarządzanie systemem)
• nagłośnienie kierunkowe dla stanowisk
• system nagłośnieniowy.

Warszawa
PROJEKT

30

centrum edukacji
teatralnej
micet

Projekt wykonawczy instalacji multimedialnej, instalacji elektrycznej,
oświetlenia i instalacji teletechnicznych.
W zakresie multimediów projekt obejmuje:
• 15 stanowisk interaktywnych (ekrany dotykowe, sterowanie gestami),
5 stanowisk pasywnych
• 4 stanowiska z video mappingiem ( w tym mapping na oknach),
stanowisko z 3 projektorami z edge blendingiem, ściana wideo
• system nagłośnieniowy
• centralny system sterowania AV i oświetleniem.

Kraków
PROJEKT
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muzeum przemysłu
i techniki –
kopalnia julia

Kompleks muzealny składający się z 11 budynków.
Projekt największej w Polsce instalacji multimedialnej:
•
•
•
•
•

156 stanowisk interaktywnych (np. ekrany dotykowe)
113 pasywnych stanowisk (monitory, projekcje)
kierunkowe systemy nagłośnieniowe
kino w standardzie DCI
2 x mapping na elewacji budynku (z 3 projektorów
i 6 projektorów)
• projekcje z mappingiem, warpingiem i edge blendingiem
• 2 hale koncertowe (oświetlenie i nagłośnienie sceniczne).

Wałbrzych
PROJEKT
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rezydencje
i apartamenty

Dla klientów indywidualnych AVNOVA oferuje sale kinowe stworzone
w dedykowanym pomieszczeniu z wykorzystaniem najlepszych systemów dźwięku kinowego i projekcji obrazu. Poza elektroniką kinową w sali
można sterować oświetleniem, ogrzewaniem oraz roletami wewnętrznymi
i zasłonami.
Firma realizuje kompleksowe instalacje w zakresie najnowocześniejszych technologii inteligentnego budynku w rezydencjach, domach i apartamentach.
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sale
kinowe

Sala kinowa, w której poza systemami dźwięku i obrazu istotną rolę pełni
oświetlenie. Na życzenie inwestorów sala kinowa została wykonana w odmiennym stylu niż pozostała część nieruchomości. Wiele uwagi poświęcono
nietypowym rozwiązaniom związanym z różnymi źródłami światła.

+ 48 500 630 958 + 48 501 645 711
+ 48 12 659 22 51 biuro@avnova.pl
max nova sp. z o.o.
ul. rzepichy 5d, 30-240 kraków

