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AV-UTSTYR OG TEKNISKE LØSNINGER 
 

Terminus Hall er vår største konferansesal, med 250 m² gulvflate og 
25 m² scene (40 cm høyde). I tillegg har salen et hengende amfi på 25 
m²over bakre del av salen – «Galleriet» - med opptil 50 sitteplasser. 
Takhøyde i det meste av salen er 4,5 meter, mens over galleriet 
bakerst i salen er totalhøyden fra nedre gulv 5,8 meter og høyden fra 
amfigulvet til tak ca 2,5 meter. 
Gulvet i salen er belagt med parkett, og sideveggene er fra august 
2013 kledd med eikestaver, bortsett fra der ca. 40 m² vindusflate mot 
Kong Oscarsgate slipper dagslyset og formiddagssolen inn. 
De fysiske og estetiske rammene er et godt utgangspunkt for et 
vellykket arrangement,  men salen har  de siste par årene også fått 
tekniske løft på flere områder. 
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PROJEKTORER 
 
Salen har takmontert laserprojektor (ny i august 2018) som projiserer et inntil 6,40 meter bredt bilde på 
lerretet i bakkant av scenen.  Denne suppleres av to takmonterte projektorer som projiserer hvert sitt inntil 
2,40 meter brede bilde på lerret på side av scenen. Tilkobling til projektorene kan gjøres fra tre forskjellige 
HDMI-tilkoblingspunkter i salen: På talerstolen, i vegg ved siden av talerstolen og ved vindu bakerst i salen.  
Kabeladaptere for Mac/PC er tilgjengelig på talerstolen (mini-displayport/displayport/mini-HDMI/micro-
HDMI/USB-C). 
 
Dette gir flere muligheter: Presentasjoner kan kjøres på hovedprojektor eller på alle tre projektorer samtidig, 
sideprojektorene kan brukes til å vise  f.eks. logo eller møteplan, eller direkte videoopptak fra salen/podiet 
(forutsetter at man har videokamera med HDMI-utgang tilgjengelig). 
 
 

PC 
 
For å åpne mulighetene for flere presentasjonsmåter har vi også 3 laptop-PCer som kan disponeres ved leie av 
salen: 
 

• 1 stk. Lenovo IdeaPad 120s, 14" full HD LEDskjerm, Intel Pentium N4200 / 1.1 GHz, 
Intel HD Graphics 505, 8GB RAM, 256GB SSD, Windows 10 Pro, Microsoft Office.  
 

• 2 stk. Lenovo V130, 14" full HD LEDskjerm, Core i5-7200U, Intel HD Graphics 620, 
8GB RAM, 256GB SSD, Windows 10 Pro, Microsoft Office. 

 
Fra disse kan både powerpoint-presentasjoner, video og lyd kjøres på salens projektorer og lydanlegg, 
og HD-video kan streames uten «lagging». 
Selvsagt kan også egne maskiner (PC, Mac, iPad) medbringes og brukes til presentasjoner – vi har 
kabeladaptere som gjør at de aller fleste maskiner enkelt kan kobles til våre projektorer.  

Projektor 
 
 

Tekniske data Hovedprojektor: Epson EB-L1505UH 

 

 

Supplerende projektorer: 
2 stk. Epson EB-1985W 

Oppløsning: WUXGA (1920x1200 pxl) WUXGA (1920x1200 pxl) 

Lysstyrke (ANSI Lumen): 12000 4800 

Kontrastforhold: 2500000:1 10000:1 

Tilkobling: HDMI HDMI 

Lerret: Screenline LODO motor 16:10 640x400 cm 
COMPACT Home Cinema electric screen 
246x138 
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Lydanlegg 
 

Mikrofoner: 
 

• 1 stk. AKG GN 30 kablet condensermikrofon på talerstol 

• 4 stk. Sennheiser ew 172 G3-A trådløse lommesendere med 
Sennheiser HS2 bøylemikrofon (beige).  

• 2 stk. Sennheiser ew 135 G3-A trådløse håndsendere. 
 
 
 
 

Lydrack: 
• Yamaha DME24N digital mikser med Yamaha MY8-ADDA96 8-kanals analog in/out.  

• Meyer Sound Galileo 408 Processor, 4in/8out 

• Lab.gruppen E 4:2 Effektforsterker 

• Yamaha CP4SF Kontrollpanel med 1 fader for volumkontroll av talerstolmikrofonen og 3 fadere for 
parvis volumkontroll av de 6 trådløse mikrofonene.  

 

 
 

 
 

Høyttalere: 
• Talelyd:  

18 stk. RCF PL-81 fulltonehøyttalere montert i takhimling, jevnt fordelt over salen. 
 

• Programlyd: 6 stk. Meyer Sound Mina Line Array aktive fulltonehøyttalere montert 
under takhimling, 3 stk. på hver side av scenen, 2 stk. Meyer Sound 500HP Subwoofer. 

 
På sidevegg på scenen finnes XLR-tilkoblingspunkt for eksternt miksebord til live musikk, DJ eller 
ved behov for flere ekstra mikrofoner til paneldebatt el. lignende.  
Salen har også teleslynge for hørselshemmede.  
 
 
 

Opptaksmuligheter: 
 
Ved AV-tilkoblingspunktet bak i salen er det også lagt opp XLR-uttak i veggpanel 
slik at et samlet lydsignal fra digitalmikseren (talerstol, trådløse mikrofoner og 
programlyd + evt. ekstra mikrofoner) enkelt kan kobles til eksternt miksebord for 
opptak, eller for miksing og streaming sammen med evt. videosignal.  
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Øvrig lydutstyr: 
 
I tillegg til de lydenhetene som er integrert i salens AV-anlegg, har vi også følgende PA/lydutstyr 
som vi bruker også andre steder i huset, men som kan lånes til bruk i Terminus Hall på forespørsel:  
 

• 1 stk. Mackie CFX12 mikser 

• 1 stk. Soundcraft EFX12 mikser 
 

• 2 stk. Mackie SRM450 aktive fulltonehøyttalere 

• 2 stk. Mackie SRM450V2 aktive fulltonehøyttalere 

• 4 stk. høyttalerstands  

• 1 stk. Mackie SWA1501 aktiv subwoofer 

• 1 stk. Morgan M115XA aktiv subwoofer 

• 4 stk. Shure SM58 Sangmikrofon 

• 1 stk. Shure SM57 
Instrumentmikrofon 

• 4 stk. Mikrofonstativer 

• XLR-kabler til mikrofoner og 
multikabler til høyttalere 

 
 
 
 

AV-styringssystem 
 
De tre projektorene og lydanlegget i salen er koblet opp mot en Crestron CP3 digital styringsenhet, som  gjør 
det mulig å blant annet velge tilkoblingspunkt/kilde for hver av projektorene, 
styre lerreter, takbelysning, scenelys, LED-dekorlys og volum på programlyd, 
fra et brukervennlig touchpanel på talerstolen. 
 
 
 
 

Wi-fi 
 

Grand Terminus har høyhastighets trådløst internett over hele huset, og 75 Mbit/sekund 
båndbredde på fiberlinje direkte til Terminus Hall, hvor wi-fi fordeles i salen fra 5 stk. Aruba 
AP-135 aksesspunkter som bruker den nyeste standarden for ruting av trådløse signaler, 
802.11n-2009.  
Dette gjør det mulig for inntil  100 personer å jobbe aktivt på internett samtidig. For 
streaming av video fra salen er ethernet-tilkobling til fiberlinjen tilgjengelig. 
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Belysning 
 
I takskinner i forkant av scenen er det montert følgende scenelyskastere: 
 

• 6 stk Osram  LED  80w fresnel 14-77°  warm white Kreios 5pin vs1 

• 2 stk Osram  LED 80w profilspot  20-36° Kreios warm white  5pinvs1 

 
Disse er ikke motoriserte, men lysstyrke for hver enkelt enhet kan styres fra Crestron-touchpanelet.   
 
LED-lysskinner er montert i himling langs sideveggene og på scenen, til stemningsskapende effekt ved  
banketter eller konferanser. Styrke og trinnløs RGB-blanding av farger styres fra Crestron-touchpanelet. 
 
Hovedtakbelysning i salen kan, i tillegg til å programstyres fra Crestron-touchskjermen, også overstyres og 
dimmes via brytere plassert på sceneveggen og bak i salen. Det samme gjelder taklys i himling over scenen. 

 
I tillegg er det montert 6 store, moderne disc-lysekroner, Sistema Macchina Della 
Luce,  fra italienske Castellani-Smith, i himling over salen. Den slående designen er et 
dekorelement i seg selv, men lampene kan  dimmes trinnløst og gir lokalet et varmt 
og stemningsfullt lys som kan tilpasses hvert enkelt arrangement, enten det er 
konferanse, bankett eller musikkarrangement. 
 
God elektrisk belysning til tross – for konferanseformål er det oppkvikkende dagslyset 
og formiddagssolen som kommer inn de store vinduene mot Kong Oscarsgate like 
viktig som tekniske hjelpemidler. Ønsker man derimot et mørkest mulig lokale, for 
eksempel for filmvisning, er det mulig å blende alle vinduene med motoriserte 
rullegardiner styrt fra fjernkontroll på sceneveggen.  
 
 

Strømtilgang 
 
Tilgang på elektrisk strøm er alfa og omega for at alt teknisk utstyr skal fungere, ikke minst for 
konferansegjester som trenger mulighet for lading av mobil-, ipad- eller PC-batterier. I Terminus Hall har vi 
fordelt 60 stk.  16A strømuttak langs sideveggene av salen, men vi har også inntil 6 stk. strømskinnemoduler à 
3 meter/15 stikk som kan kobles på en 63A kurs og legges ut på gulvet i salen ved behov.  
Dette gir inntil 75 ekstra stikkontakter. Et stort antall av 5- og 10-stikks skjøteledninger er også tilgjengelig. 
I talerstolen er det 4 stk. 16A strømuttak PC m.m., og på motsatt scenevegg er det lagt opp et skap hvor det i 
tillegg til vanlig 16A-stikk  også er 32A og 63A uttak, til bruk for større PA- og lysrigger.  
 

Akustikk 
 
Parkettgulvet gjør at lyd i utgangspunktet bærer godt i lokalet. Salens sidevegger har eikestavskledning, mens 
tykke tekstilforheng fra tak til gulv på scene- og frontveggene samt under galleriet bakerst i salen bidrar til å 
dempe romklang. Sammen skapåer disse elementene en behagelig akustikk for konferanser, men gjør også at 
salen passer godt til moderne musikk for festlige anledninger.  
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Samarbeidspartnere 
 
 
 
 
 

• Hovedprojektor, lerreter, lydanlegg og scenelys i Terminus 
Hall er levert og montert av Bright Norway AS  

 
 
 
 
 

• Ekstraprojektorer og AV-styringssystem i Terminus  Hall 
er levert og montert av Atea AS. 

 
 
 
 
 

• Wi-fi-system i Terminus Hall er levert og montert av  
Tele-Com Bergen AS.  

 
 
 
 
 

• Takbelysning og øvrige elektriske installasjoner i Terminus 
Hall er gjort av Bergen Elektroservice AS. 

 
 
 
 
 

• Veggkledning i Terminus Hall er levert og montert av 
Acusto AS. 

http://www.brightgroup.no/
http://www.atea.no/
http://www.tele-com.no/
http://www.bergenelektroservice.no/
http://www.acusto.no/

