
Danscentrum Väst - Teknikpool

Ljud:  Liten ljudanläggning: slutsteg + 2 st högtalare + kablar
 Stor ljudanläggning: slutsteg + 4 st högtalare + kablar + subbas

Tillval: Högtalarstativ, mixerbord, mikrofoner, mikrofonstativ

Ljus:  Liten anläggning: 1 st dimmer (6 kanaler)
 Stor anläggning: 3 st dimmer (18 kanaler) monterade i case

Tillval: Ljusbord, lampor, lampstativ 

Bild: Projektor Benq MS510

Utrustningen beskrivs i detalj på efterföljande sidor.

Utgåva 1 – 170302
Andreas Löfgren



Liten ljudanläggning
Består av case på hjul med slutsteg och två högtalare.

Kablar som behövs (utöver de som är kopplade inne i slutstegscasen):

2 st högtalarkablar + kabel till ljudkälla

eller

Mer information på nästa sida samt på senare 
sida med allmän information.  



Liten ljudanläggning



Stor ljudanläggning
Består av case på hjul med slutsteg, fyra högtalare och subbas.

Kablar som behövs (utöver de som är kopplade inne i slutstegscasen):

4 st högtalarkablar + kabel till ljudkälla +  2 st XLR för subbas



Ljud – Stor ljudanläggning



Vissa kablar ligger i 
utdragslådan som sitter i 
samma case som slutsteget. 
Där finns även vissa 
omvandlare.

Högtalarkabel finns i en back på 
teknikhyllan hos Danscentrum 
Väst.

Öppna alltid baksidan av casen 
med slutsteget för att dess 
ventilation skall fungera 
tillfredställande.

Om ljudnivån inte är 
tillfredställande utan, kan det 
hjälpa att använda mixerbordet.

Ljudutrustning – Allmän info



Ljud – Tillval
Ljudanläggningarna kan kompletteras med följande saker:

Mixerbord. 
Behövs för att koppla in mikrofon eller fler 
ljudkällor än en. Ibland behövs det även för att 
få hög ljudnivå. Behöver strömsladd och 2st XLR 
för inkoppling till först subbas (om den 
används) och sedan vidare till slutsteg

Högtalarstativ.
Bra för att sprida ljudet i lokal eller ute. Plats för 
fyra högtalare. Kan anpassas för två högtalare vid 
behov.

Mikrofoner, kablar och stativ. 3 Mikrofoner och 
tillhörande kabel förvaras i mixerbordets låda. Två  
mikrofonstativ står i förvaringsrum bredvid salen i 
Ärlegården. OBS! mixerbordet behövs vid 
användning av mikrofoner.



Ljus – Liten anlägging
Består av en dimmer med 6 kanaler. Den kan användas utan 
ljusbord eller kopplas till ljusbord via DMX (förvaras i ljuscasen).

Kablar som behövs:

3fas kabel + Strömkabel till lampor (minst en per lampa)



Stor ljusanlägging
Består av case med 18 kanaler dimmer. Den användas med fördel 
tillsammans med ljusbord som antingen kan sitta kvar i case eller 
användas på avstånd.

  eller

Kablar som behövs:

ev. 3fas-kabel + Strömkabel till lampor  +  ev. DMX-kabel



Ljus – Tillval
Anläggningarna kan kompletteras med följande utrustning:

Lampor. 
Lampor kan hängas i lokal, hängas på stativ eller stå 
på s.k. ”tax” på golv. Ytterligare lampor kan 
medlemmar låna av Atalante.

Ljusbord.
Behövs för att kunna styra ljuset från avstånd eller 
för att programmera en föreställning.

Lampstativ. Fyra stycken stativ finns. Två av dem 
har en bom att hänga lampor på. Två har fäste för 
enstaka lampor.



Bild

Projektor.
Benq MS510
Upplösning: 800x600
Ljusstyrka: 2700 lumen
HDMI, VGA, S-video och Composite (RCA)



Övrig information

• Specificerad utrustning tillhör Danscentrum Väst och 
kan lånas kostnadsfritt av medlemmar.

• Anläggningarna är uppdelade i olika storlekar för att 
fylla olika behov. De består till stor del av samma 
utrustning. Därav kan inte lilla och stora 
anläggningen lånas ut samtidigt. Dock kan t.ex. en 
dimmer från stora ljusanläggningen plockas ur och 
användas separat, då blir det 12 kanaler ljus kvar i 
stora anläggningen.

• Kontaktuppgifter till Danscentrum Väst:

Tel: 0725-367666

E-mail: vast@danscentrum.se

• Ytterligare utrustning kan medlemmar låna av 
Atalante. Kontaktperson Cecilia Suhaid Gustafsson 
cecilia@atalante.org 031-7118200
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