
Regiewagen 

 
AV Facilities beschikt over twee 

regiewagens en kunnen voor 

verschillende doeleinden worden 

ingezet. In de HD regiewagen zitten 

alle faciliteiten om het u zo 

comfortabel mogelijk te maken, zoals 

airco, WIFI internet, videomontage 

faciliteiten, portofoons en livesteam 

faciliteiten. 

Uitgangspunt van deze wagen is 

vergaard uit jarenlange ervaring en 

expertise bij evenementen.   

De complete opbouwtijd is flexibel en lukt veelal binnen 1 uur. Naast perfecte faciliteiten 

die allemaal inbegrepen zijn bij de verhuur van deze wagen beschikt u over een technicus 

die de gehele wagen kent en u makkelijk kan bijstaan bij uw evenement.  

Momenteel zetten we deze wagen in bij festivals, televisieprogramma’s, seminars en 

congressen. Klanten als Nike, VIDCON, WTC Almere, Koningsdag, Dodenherdenking, 

Nationale Veiligheidsdag , Bevrijdingsfestival en Omroep Flevoland gaan u voor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specs: 

- LDK6000 op Triax (4x met eventuele uitbreiding) 

- Stroom 230 – 16 ampère aansluiting, noodvoeding 

aanwezig voor +/- 1,5 uur stroom 

- Panasonic  mixer (12 kanaals) 

- PC 1 – Edius  

- PC 2 – Config pc 

- Hyperdeck 2x (studio) 

- Datavideo audio delay 

- B Run HDMI switcher 

- Flashlink Verdeler (audio embedded, sdi -> pal, SDI 

verdeler 1x4) 

- Blackmagic kaart (downscaler) 

- 16/16 sdi sd 

32x16 EXTRON MATRIX 

- Bekabeling HD 

- Besturing audiotafel – met intercom 

- 2x Breakout via UTP met kuchknop (100 meter) 

- Speaker 19 inch voor monitor 

- Monitor SDI Bron of sdi bron (titel) of montage 

- Audiotafel DHD 5200 serie met touchscreen 

- 4x Triax haspel 100 meter 

3x multikabel haspel 100 meter 

4x multikabel haspel 50 meter (brede haspel) 

1x multikabel haspel 50 meter (smalle haspel) 

- Vork (simkaart via KPN - HD voice)  

- 8x porto’s  

- 2x MOB 

- Kleine monitor boven audioradio 

- Tijdklok met aftelklok  

- Zonnescherm 

- Airco 

- Mast 12 meter (met lucht handmatig draaien) 

- Imperial 

- Antennes div (digitenne antenne) 

- 4G internet faciliteiten 

- 4G antennes tbv vork 

- Victron omvormer  

 

 

 


