TECHNISCHE FICHE ‘ EVENEMENTENHAL DE ARK’ - Ardooie
1. AFMETINGEN
A. Zaal
35 m x 23 m
6m hoog
B. Foyer
18 m x 3.8 m

2. VERLICHTING
Alle verlichting beneden is te bedienen aan de 2 panelen.
Die bevinden zich aan de deur naar de berging en in de vestiaire.
 1-2-3 kun je dimmen.
 20: enkel alles uit beneden.
Er is een bewegingssensor in de foyer, toiletten en berging bar (thv de koelcel).
Boven dient alles in het desbetreffende lokaal bediend te worden,
het licht in de gang/trap is ook te bedienen op het paneel (11).

3. VERWARMING
De bediening hiervan bevindt zich ook in de vestiaire.
U dient enkel met behulp van de pijltjes in te stellen hoelang u de verwarming wenst
aan te leggen (dit van 10min. tot 24u).
Als de verwarming aanligt, brandt de groene knop op het paneel.

4. PODIUM
Er zijn 16 losse podiumelementen beschikbaar (2 m²)

5. CAPACITEIT
1100 personen
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6. ELECTRICTEIT
In de berging is een 3-fasig stopcontact van 125A aanwezig.
In elke hoek van de zaal is een servicebox aanwezig, die bevatten telkens 1
stopcontact van 32A (3fasig) en 2 stopcontacten van 20A (mono).
Bij deze serviceboxen zit telkens ook een TV aansluiting, tel./data/distributie
aansluiting en 2 gewone stopcontacten.
Los van deze serviceboxen zitten er nog 8 stopcontacten verspreid over de zaal en 1
servicebox in het midden van de lange muur. (zie bijlage ‘tech.plan’)
Er zijn ook lichtbruggen aanwezig in de zaal, voorzien van 18 stekkers met dimmers.
Te bedienen in de berging-zaal.
Voor elektrische toestellen mag er een piekverbruik zijn van maximaal 125 Amp,
indien meer verbruik dient huurder zelf groep bij te huren.

7. NUTSVOORZIENINGEN




Tel./data/internetaansluiting
Koelcel (staat aan, indien niet enkel op ON/OFF knop drukken, temperatuur
geeft 7°C aan.)
Vaste muziekinstallatie, micro beschikbaar na aanvraag

8. PARKEERGELEGENHEID
124 parkeerplaatsen voor personenwagens, 2 mindervalide-plaatsen en 2
parkeerplaatsen voor bussen.
Er is ook nog parkeergelegenheid voor de sporthal (nl. 81 personenwagens en 2
mindervalide-plaatsen).

9. BRANDVEILIGHEID





3 Haspels
1 in sas toilet
2 in zaal
4 Poederblussers 6kg
1 in de vestiaire onder de balie
1 bij de artiesten onder de lavabo
1 naast de koelcel in de berging bar
1 in de berging zaal naast de poort
2 CO² blussers 5kg
1 in het technisch lokaal
1 in de berging bar bij de electriciteitskast.
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