


 

 

A U D I P A C K   s e r i a   „ S I L E � T ” 
 

Wstęp 
 
Audipack sukcesywnie robił postępy w opracowaniu i ulepszaniu nowego typu kabiny  do tłumaczeń symultanicznych. Najwyższe standardy 

i wymagania ISO, wskazywane przez użytkowników, zastosowane są w kabinach AUDIPACK seria „SILE�T”. Seria „Silent” istnieje w 
trzech wersjach, Silent 6300, Silent 9300 i 9500. Wszystkie wersje są w pełni przystosowane do transportu. Serie Silent 6000 są w 

najwyższym stopniu dźwiękoizolacyjne a serie 9000 są lżejsze i zawierają mniej części. 

 
Serie SILE�T posiadają: 

 *Wysoką izolacyjność akustyczną  

  Silent 9300 i 9500: lepsza niż norma ISO 4043 (ostateczna wersja) 
  Silent 6300: Lepsza niż norma ISO 4043 (lepsza niż norma DIN 56924 z opcją podwójnych szyb) 

 * duży wybór konfiguracji  

 * pełne przystosowanie do transportu 
 * możliwości rozszerzania w dowolnych konfiguracjach 

 * przyjazne w obsłudze, szybkie i łatwe w montażu 

 * wysoką wytrzymałość 
 * ładny wygląd  

 * wygodę i komfort 

 * odpowiednie dla wszystkich typów konferencji 
 * odpowiednio dużo miejsca dl 2 lub 3 tłumaczy 

 

Produkt 
 
W procesie rozwijania nowych kabin, Audipack zwraca szczególną uwagę na kombinacje wymagań min. elastyczność, waga, wygląd, 

wysoka jakość materiałów, przyjazność w obsłudze, wytrzymałość. Zewnętrzna odporność na zarysowania w kombinacji z ramami z 

anodowanego aluminium dają atrakcyjny i profesjonalny wygląd. Bezpieczne szkło (6 mm) używane jest w panelach z oknami (szyby z 
pleksiglasu są dostępne w opcji). Podwojone szyby są w opcji dla serii Silent 6300 (norma w DIN 56924). Nawet, kiedy kabiny są często 

przemieszczane ich wygląd pozostaje nadal atrakcyjny. Utrzymanie w czystości zewnątrz i wewnątrz jest bardzo łatwe. Kabiny oferują 

odpowiednio dużo miejsca dla dwóch (standard), trzech albo czterech (wersja rozszerzona) tłumaczy. 
 

Uwaga: Audipack zawsze oferuje klientom możliwość zmian specyfikacji od standardowego produktu w zależności od indywidualnych 

potrzeb. 
 

 

Montaż 
 

Kabiny serii „Silent” są skonstruowane z pionowych paneli. W standardowej 
konfiguracji, 1600 x 1600 x 2000 mm, seria „Silent” 9300 składa się z 8 

standardowych paneli o wymiarach 800 x 2000 mm i 2 paneli dachowych. 

Standardowa seria „Silent” 6000 zawiera 8 paneli ściennych, 2 elementy dachu i 2 
elementy podłogi. 

Seria „Silent” jest łatwa i szybka do montażu. Jedna osoba może zmontować ta 
kabinę używając klucza sześciokątnego. Połączenia miedzy elementami są 

dokonywane dzięki użyciu specjalnych zatrzasków. Wszystkie elementy/panele są 

wymienialne, dlatego też nie jest trudno adaptować konstrukcje do lokalnych 
warunków. Drzwi mogą być umieszczone po dowolnej stronie. Elementy dachu są 

połączone z resztą konstrukcji tymi samymi elementami, co ściany. Rezultatem jest 

solidna i bezpieczna konstrukcja. 
 

W odróżnieniu od serii 9300 i 9500, seria 6000 posiada elementy podłogowe. 

Pionowe elementy muszą być montowane na tych elementach podłogi.  Poziome 
dopasowanie elementów podłogi daje możliwość otrzymanie perfekcyjnej podłogi. 

 

Seriia „Silent” 6300 jak również seria „Silent” 9300 i 9500 jest łatwa do 
rozszerzenia do rozmiaru 1600 x 2400 mm przez proste dodanie dodatkowego 

panelu. Dla serii „Silent” 9300, poprzez panel 3200 mm, dla 4 osób. 

     
 

 

 
 

 

                            Serii „Silent” 9300 z wentylacją typu A 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



    

 

A U D I P A C K   s e r i a   „ S I L E � T ” 
 

System wentylacji 
 

Systemy wentylacyjne występują w dwóch różnych wersjach. 

 
Na górze kabiny wbudowane są na stałe dwa kanały wentylacyjne, każdy z bardzo cichym 

wentylatorem (zamontowanym poziomo). (System Standardowo dla serii „Silent” 6300 i 

opcjonalnie dla serii „Silent 9300 i 9500). 
 

Istnieje także możliwość zamówienia osobno systemu wentylacyjnego, który można usunąć z 

kabiny. Daje to możliwość swobodnego połączenia kabiny z osobnym systemem wentylacji. 
(system B w opcji). 

 

Wlot powietrza, do doprowadzenia świeżego powietrza, jest umieszczony w panelu drzwiowym. 
 

 

 
 

 
 

 

    
 

    Serii „Silent” 9500 z wentylacją typu B 

Wyposażenie 
 

Przy montażu kabin trzeba wykonać szeroki przekrój czynności. Stoły robocze zajmują dużo miejsca podczas instalacji i wymagają różnego 
typu narzędzi.  

Wyprowadzenia do kabli są usytuowane w dolnej części panelu ściennego (seria „Silent”  9300 i 9500) kabin i pod stołem roboczym. W serii 

„Silent” 6300 wyprowadzenia kabli są częścią elementów podłogowych. W serii „Silent” 6300 stół roboczy ma dodatkową półkę pod 
spodem do optymalnego wykorzystania powierzchni stołu (opcja w serii „Silent” 9300 i 9500) 

 

 
 

Wyjście kabli w serii „Silent” 9300/9500            Zatrzask z kluczem sześciokątnym              Stół roboczy 
 

Transport 
 

Audipack posiada różne sposoby do transportu kabin serii „Silent”. Bazując na wieloletnim doświadczeniu Audipack zaprojektował 
specjalne skrzynie transportowe dla wszystkich typów serii „Silent”, z miejscem na stół roboczy, system wentylacji i oświetlenie. Posiadamy 

także specjalne skrzynie transportowe dla rozszerzonych wersji serii „Silent” 9300 i 9500 (1600 x 2400 mm). 

 
Poza tym oferujemy też dwa różne wózki transportowe na skrzynie dla łatwiejszego transportu. 

Skrzynie te są odpowiednie zarówno do tymczasowego składowania jak i częstego transportu. 

 
AUDIPACK, jako producent kabin dźwiękowych używa naszego znanego systemy dźwiękoizolacyjnego: „Silent 3500” 

O szczegóły pytaj twojego sprzedawcy. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 
 

 

AUDIPACK jest producentem: 
 

 * Skrzyni transportowych i przenośnych 

 * Serii TOPLINE® skrzyni transportowych 

 * PACKER® ultralekkich skrzyń 

 * 19’’ racków  

 * 19” akcesoriów do racków 

 * Mebli audio-video, seria Projectline® (również, jako zwyczajny produkt) 

 * studia projektowania mebli (stacjonarne, mobilne i przenośne, seria Compact®) 

 * systemów montażu ścian i sufitów (seria I.S.) 

 * podwieszanych sufitów 

 * systemów prezentacji (LIFTOMATIC®, BEAMCAR®, PROCART itp.) 

 * kabin tłumaczy, kabin dźwiękowych, systemów izolacji akustycznej 
 

 

 

 

 

 

Audipack.     Twój sprzedawca Audipack® 

Industriestraat 2-4   

2751 GT Moerkapelle NL 

Tel: +31 (0) 79 593 16 71 

Fax: +31 (0) 79 593 31 15 

E-mail: audipack@audipack.com 

HTTP//: www.audipack.com 
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