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20 lat doświadczenia

Rozwiązania av

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.

Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu i realizacji korporacyjnych rozwiązań
audiowizualnych, w szczególności sal konferencyjnych, sal multimedialnych czy systemów
wideokonferencyjnych.

Na polskim rynku reprezentujemy kluczowych
światowych producentów i partnerów technologicznych. Naszym klientom udostępniamy
zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów, których wiedza i doświadczenie potwierdzone są wieloma prestiżowymi certyfikatami
i referencjami.

Nasze projekty charakteryzują się zastosowaniem technologii dopasowanych do wymagań
technicznych, funkcjonalnych i budżetowych poszczególnych instalacji.
Dzięki doświadczeniu i zrealizowaniu wielu projektów nasze systemy są przyjazne dla użytkownika, charakteryzują się dopasowanym interfejsem zróżnicowaną i skalowalną funkcjonalnością
oraz niezawodnością. System sterowania rozwiązaniami AV można bezproblemowo zintegrować
z systemami automatyki budynku (BMS).

przykładowe
realizacje
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Sale konferencyjne:
• hotel Nosalowy Dwór w Zakopanem
• siedziba firmy Polmex w Nowym Sączu
• Muzeum Armii Krajowej w Krakowie
• siedziba firmy Nestle w Warszawie
• siedziba Jeronimo Martins Dystrybucja
w Warszawie.

systemy
prezentacyjne
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Wspólna praca
i prezentacje

Zestawienie
sprzętowe

Proste prezentowanie i wspólna praca w każdym pomieszczeniu, przewodowo i bezprzewodowo. Wystarczy się połączyć i prezentować.
System skalowalny – możliwy do zastosowania
w setkach pomieszczeń lub w jednym. Także
w opcji z przyłączem do instalacji w meblu
lub na ścianie.

Wersja systemu z ekranem 55”:

Zalety

• Crestron HD Scaling Auto-Switcher
& Extender

• automatyczne przełączanie 4ˣ1 i wbudowane
skalowanie

• monitor z uchwytem ściennym.

• sterowanie wyświetlaczem po CEC (HDMI),
interfejsie szeregowym lub IR (podczerwień)
• możliwość przesyłania sygnałów AV na odległość do 70 m poprzez kabel CAT5e.

• Crestron HD Scaling Auto-Switcher
& Extender
• Crestron AirMedia® Presentation Gateway
• monitor z uchwytem ściennym
Wersja z przyłączem naściennym i ekranem 65”:

• Crestron AirMedia® Presentation Gateway

Schemat systemu
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Schemat systemu z przyłączem ściennym

konferencje
i wideokonferencje
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Współpraca
od 2-14 osób

Zestawienie
sprzętowe

Natychmiastowa praca w grupie za pomocą skalowalnego, przystępnego i potężnego rozwiązania
w postaci umieszczanego na stole urządzenia.

System konferencyjny Crestron Mercury™

Zalety
• otwarty telefon konferencyjny SIP
• współpraca z dowolnym sieciowym
oprogramowaniem do pracy wspólnej
• wyświetlanie na ekranie informacji
o dostępności sali i szczegółach spotkania
• prezentacja przewodowa i bezprzewodowa
• udostępnianie i zarządzanie informacjami
o spotkaniu
• wbudowany czujnik obecności.

• Video Package
• w zależności od pomieszczenia
monitor 55”, 65” lub większy.

Schemat systemu
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system
współpracy
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Współpraca
do 25 lokalizacji

Zestawienie
sprzętowe

System ClearOne COLLABORATE Pro 600 pozwala na współpracę z rozwiązaniami wszystkich najważniejszych dostawców rozwiązań wideokonferencyjnych. Przeznaczony jest do sal
mieszczących do kilkunastu osób.

System Collaborate Room Pro 600
• kodek wideokonferencyjny
• kamera PTZ
• 2 zestawy głośnomówiące
• przewody i akcesoria

Zalety

• licencje na oprogramowanie

• współpraca z systemami wideokonferencyjnymi SIP/H.323 wszystkich popularnych
producentów (m.in. Cisco, Polycom) i Skype
for Business, oraz konferencje w chmurze
Spontania

• w zależności od pomieszczenia monitor
55”, 65” lub większe.

• mostek SIP/H.323 dla 4 uczestników, z możliwością rozszerzenia do 9 lokalizacji
• dostęp do wideokonferencji Spontania do
25 lokalizacji w jednej sesji, z możliwością
uczestnictwa w wirtualnym spotkaniu z poziomu komputerów, telefonów, tabletów
• możliwość udostępniania prezentacji i materiałów z komputerów uczestników sesji.

• pilot zdalnego sterowania

Schemat systemu
cyfrowy wyświetlacz
1080p lub 4k

kamera wideo ptz
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sterowanie kamerą

ethernet
zestaw głośnomówiący

połączenie przez usb
zestaw głośnomówiący

zasilanie

kompatybilność z

skype®
dla biznesu
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Potężne
i niezawodne

Zestawienie
sprzętowe

Profesjonalne rozwiązanie dla pracowników
korzystających ze Skype dla biznesu do małych
i średnich sal konferencyjnych.

System współpracy Crestron:

Zalety

• wzmacniacz, 50W, 100V

• zintegrowany Surface Pro® 4 ze Skype dla
Biznesu

• 7” ekran dotykowy

• gniazda montowane pod stołem
• sześć portów USB dla akcesoriów
• zintegrowane sterowanie pomieszczeniem
Crestron, Crestron Fusion i PinPoint™
• wejścia i wyjścia HDMI®, wyjście DM®
• port Cresnet® dla czujników obecności.

• system pracy grupowej Crestron RL® 2
• dla Skype® for Business
• głośniki instalacyjne sufitowe dwudrożne
Saros®
• sygnalizator zajętości
• czujnik obecności
• w zależności od pomieszczenia monitor
o przekątnej 55 i 65 lub 75 cali i większy.

Schemat systemu

CCS-CAM-USB-F-100
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Bezkompromisowe
rozwiązanie

Zestawienie
sprzętowe

Najwyższa elastyczność, skalowalność oraz obraz
najlepszej jakości bez żadnych opóźnień. Rozwiązanie najlepsze do dużych pomieszczeń, łączące
automatyczne przełączanie, elegancki design
i bezpieczeństwo sieci.

System wideokonferencyjny ClearOne

Zalety

• system sterowania Crestron serii 3

• najlepszy obraz 4K60, 4:4:4, HDR po standardowym 1Gb Ethernecie
• współpraca i telekonferencje na dwóch
monitorach
• wielokanałowy wzmacniacz i 12 sufitowych
głośników
• automatyczne przełączanie sygnałów z przyłączy stołowych
• przetwarzanie dźwięku zapewniające optymalizację akustyczną pomieszczenia
• bezpieczeństwo sieci już na poziomie
urządzeń.

• ClearOne Collaborate Room Pro 600
System Crestron:
• sieciowe dekodery/kodery AV
DigitalMedia 4K60
• 10” ekran dotykowy
• procesor DSP Avia 12x8
• 8-kanałowy wzmacniacz Avia
• 2-drożne głośniki sufitowe Saros 6.5”
• w zależności od rozmiaru pomieszczenia
dwa 55, 65 lub 75 calowe monitory
• opcjonalnie do uwzględnienia wersja
z zastosowaniem projektora i ekranu.

Schemat systemu
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kompatybilność z

projektory
14

Większy obraz
W zależności od przeznaczenia sali alternatywnym rozwiązaniem dla monitora może być system projekcji zbudowany z ekranu i projektora.
Rozmiar projekcji jest o wiele większy niż w przypadku monitorów.

Projekcja
interaktywna
Zastosowanie specjalnego projektora pozwala na
korzystanie z interaktywnych prezentacji, dzięki
skalowalnemu obrazowi o przekątnej do 100 cali.
Wyposażone są w dwa pióra, możliwość interaktywnej obsługi dotykowej, funkcję udostępniania
materiałów z dwóch źródeł oraz opcjonalne złącze bezprzewodowe - wszystko w rozdzielczości
Full HD lub WUXGA.Wygodne finansowanie.

wygodne
finansowanie
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Leasing i kredyt
Wobec konieczności poniesienia sporych kosztów związanych z instalacją A/V w firmie, przygotowaliśmy rozwiązania dla biznesu polegające
na umożliwieniu Klientowi zakupu naszych rozwiązań w korzystnych formach finansowania poprzez leasing lub kredyt.
Kalkulacje i wysokość opłat zależy oczywiście od
rozmiarów inwestycji oraz indywidualnej zdolności kredytowej naszych Klientów.

20
lat doświadczenia

max nova sp. z o.o.
ul. rzepichy 5d
30-240 kraków
tel. + 48 12 659 22 51
mail biuro@avnova.pl

wojciech belina
tel. + 48 501 645 711
mail wojciech.belina@avnova.pl
radosław gorczyca
tel. + 48 500 630 958
mail radoslaw.gorczyca@avnova.pl
donat czapski
mobile + 48 695 244 220
mail donat.czapski@avnova.pl

kontakt w języku angielskim

