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W 2000 roku wprowadziliśmy na rynek pierwszy, zaprojektowany i wykonany
w Polsce, system liniowy LA 800 (stosowany do dziś) . Na przestrzeni minionych lat oferta
POL-AUDIO konsekwentnie rozszerzała się o kolejne konstrukcje, tworząc w rezultacie
kompleksową serię wyrównanych liniowo systemów nagłaśniających.
Seria SLA została całościowo opracowana, zaprojektowana i wykonana w firmie POL-AUDIO
w oparciu o autorskie projekty inż. Leszka Polanowskiego, założyciela i właściciela firmy. Serię
tworzą modele SLA208M ND, SLA 112 oraz SLA 210 CX ND, z których każdy stworzony
został z myślą o spełnieniu oczekiwań i zapotrzebowań konkretnego segmentu rynku
usług nagłaśniających.

serce kolumny
Najważniejszym elementem każdego projektu kolumny są głośniki i ich właściwe dobranie.
Od wielu lat POL-AUDIO ściśle współpracuje z wiodącymi europejskimi producentami
głośników i driverów, włoską firmą Eighteen Sound oraz niemiecką BMS, która jest
liderem w dziedzinie produkcji głośników wysokotonowych.

,
konstrukcja i wykoNczenie
Kluczem do sukcesu jest dbałość o detale, dlatego wszystkie produkty firmy cechuje
przemyślany dobór podzespołów i elementów wykończeniowych, gwarantujących wysoką
jakość dźwięku, przy jednoczesnym zachowaniu walorów użytkowych i estetycznych.
Gniazda montowane w kolumnach POL-AUDIO to produkty uznanej firmy Neutrik.
Obudowa kolumny wykonana jest z wodoodpornej sklejki liściastej, pokrytej farbą
s t r u k t u r a l n ą . Fr o n t k o l u m n y o s ł o n i ę t y j e s t s t a l o w y m g r i l l e m o r a z
dźwiękoprzepuszczalną gąbką, chroniącą przed wilgocią i zanieczyszczeniami.

SYSTEM podwieszania
System podwieszania serii SLA, zapewnia wygodny montaż i bezpieczeństwo pracy.
Konstrukcja umożliwia łączenie kolejnych kolumn w pionowe klastry. Pomiędzy każdymi dwiema
kolumnami w klastrze możliwe jest ustawienie pożądanego kąta odchylenia w zakresie
od 0 do 10 lub 12 stopni, z dokładnością do jednego stopnia. Otwory na elementach
zawieszenia opisane są wartościami kątów, jakie uzyskuje się po zapięciu w nie pinów.
Konstrukcja ram wykonana jest ze specjalnie wzmocnionego materiału, zapewniając tym
samym stabilny punkt zawieszenia. Elementy podwieszenia wykonane są z trwałej,
ocynkowanej stali, której dodatkowe czernienie nadaje całości estetyczny charakter.
Wszystkie modele z serii SLA są przystosowane zarówno do podwieszenia za ramę
do konstrukcji, jak i wykorzystania ramy jako podstawy do postawienia systemu,
w zależności od wymagań poszczególnych obiektów.

SLA 208 M ND - KOMPAKTOWY I PRAKTYCZNY

Wyposażenie systemu w neodymowe komponenty zredukowało wagę pojedynczej kolumny
do 15 kilogramów, pozwalając tym samym na ograniczenie wymogów magazynowania i transportu
systemu frontowego. Dodatkowym ułatwieniem logistycznym jest przystosowana skrzynia
transportowa, która mieści w sobie cztery, spięte w grono i gotowe do podwieszenia kolumny. Takie
rozwiązanie zapewnia znacznie szybszą instalację i demontaż systemu.
Atutem konstrukcji są specjalnie zaprojektowane wymienne płetwy, które pełnią funkcję tuby dla
planarnego głośnika wysokotonowego. Każdy system standardowo wyposażony jest w dwa zestawy
tego typu elementów, które pozwalają ograniczyć poziome rozproszenie do 30 lub 60 stopni, indywidualnie dla lewej i prawej strony. Dzięki temu możliwe jest konfigurowanie rozproszenia systemu
od 60 do 120 stopni, w zależności od zapotrzebowań akustycznych poszczególnych projektów.
SLA 208M ND jest systemem nie tylko lekkim, ale również wizualnie dyskretnym i estetycznym. Jest to
jeden z najmniejszych systemów liniowych w Europie. SLA 208M ND stanowi optymalne rozwiązanie
łączące w sobie funkcjonalność i estetykę.

SLA 112 - WSZECHSTRONNY - OD BANKIETU DO KONCERTU

SLA 112 to system, który nie przeraża wagą i rozmiarem na bankietach, jednocześnie posiadający
zapas mocy aby pokazać „pazur” na koncertach rockowych. Wykorzystanie 6 sztuk tego modelu
po każdej ze stron sceny pozwala na zagranie koncertu dla 3 do 5 tysięcy osób.
12-calowy głośnik sprawia, że w przypadku wydarzeń kulturalnych niewymagających głośnego
grania w sekcji niskotonowej, system SLA 112 poradzi sobie bez wsparcia kolumn basowych.
Jest to zatem system nie tylko elastyczny, ale w pewnych przypadkach również kompleksowy.

SLA 210 CX ND - DUŻA MOC I WYDAJNOŚĆ

SLA 210 CX ND jest dotychczas największym przedstawicielem serii SLA. Dzięki
zastosowaniu 10-calowych głośników z neodymowymi magnesami model ten
waży zaledwie 34kg.
SLA 210 CX ND to wysoka moc i skuteczność pojedynczej kolumny. Ten system
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom stawianym przez bardzo duże imprezy
muzyczne i kulturalne, przewidujące wielotysięczną publiczność.

Specyfikacja
MODEL
PRZEDZIAŁY PASMA
ZAKRES PRACY
MOC AES
MOC MUZYCZNA
MOC SZCZYTOWA
SKUTECZNOŚĆ SPL
ROZPROSZENIA POZIOME
KOMPONENTY
IMPEDANCJA
ODCHYLENIE PIONOWE
ZŁĄCZA
WYMIARY
MASA

SLA208M ND
wysokie częstotliwości
niskie-średnie częstotliwości
65Hz-20kHz
150W
400W
300W
800W
600W
1600W
114dB
98,5dB
60° lub 120° (konfigurowalne)
2 x głośnik 8" ( 2" VC) + 2 x głośnik wysokotonowy 4"x1" / 1,75" VC
16Ω
16Ω
od 0 do 12 stopni
2 X NEUTRIK NL4MP
Wysokość 270[mm]/ szerokość 620[mm]/ głębokość 380[mm]
15kg

MODEL
PRZEDZIAŁY PASMA
ZAKRES PRACY
MOC AES
MOC MUZYCZNA
MOC SZCZYTOWA
SKUTECZNOŚĆ SPL
ROZPROSZENIA POZIOME
KOMPONENTY
IMPEDANCJA
ODCHYLENIE PIONOWE
ZŁĄCZA
WYMIARY
MASA

SLA 112
wysokie częstotliwości
niskie-średnie częstotliwości
50Hz-19kHz
160W
400W
320W
800W
640W
1600W
115dB
98dB
90°
1 x głośnik 12" (3" VC) ND + 2 x głośnik wysokotonowy 1" / 1,75" VC
8Ω
8Ω
od 0 do 10 stopni
2 X NEUTRIK NL4MP
Wysokość 400[mm]/ szerokość 650[mm]/ głębokość 480[mm]
30kg

MODEL
PRZEDZIAŁY PASMA
ZAKRES PRACY
MOC AES
MOC MUZYCZNA
MOC SZCZYTOWA
SKUTECZNOŚĆ SPL
ROZPROSZENIA POZIOME
KOMPONENTY
IMPEDANCJA
ODCHYLENIE PIONOWE
ZŁĄCZA
WYMIARY
MASA

SLA 210 CX ND
wysokie częstotliwości
niskie-średnie częstotliwości
55Hz-21kHz
230W
700W
460W
1400W
960W
2800W
115dB
98dB
100°
2 x głośnik 10" ( 3" VC ) ND + głośnik wysoko tonowy 2"
16Ω
8Ω
od 0 do 12 stopni
2 X NEUTRIK NL4MP
Wysokość 300[mm]/ szerokość 940[mm]/ głębokość 630[mm]
345kg
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