Požiadavky pre inštaláciu Interaktívnej tabule
Projektu „Aktivizujúce metódy vo výchove“ (ďalej len „AMV“).
1.

Súčasťou projektu AMV je aj inštalácia interaktívnej tabule, ktorá pozostáva z


Interaktívnej tabule rozmerov cca 185 cm x 130 cm a príslušenstva



Projektora



Upevňovacej nástennej konzoly



Prepojovacích káblov potrebných pre plnohodnotnú funkčnosť interaktívnej tabule

2.

Nevyhnutným predpokladom pre bezproblémovú a funkčnú inštaláciu interaktívnej tabule je zabezpečenie nižšie
špecifikovaných podmienok pre inštaláciu zo strany školy.

3.

Tabuľa rozmerov cca 185 cm x 130 cm bude spolu s konzolou inštalovaná na pevnú stenu. Priestor pre inštaláciu
musí spĺňať minimálne nasledovné parametre:
Rovná plná stena bez výklenkov, odskokov, dverí a okien s minimálnymi rozmermi 190 cm na šírku a
250 cm na výšku (pre inštaláciu tabule a projektora na nástennom ramene). Stena zo sadrokartónu nie je
vhodná pre inštaláciu interaktívnej tabule. Taktiež v mieste inštalácie (upevňovania na stenu) nemôžu byť
infraštruktúrne rozvody (elektroinštalácia, voda, plyn, …).



Dostupnosť 2x elektrickej zásuvky 230V, vzdialenej od miesta inštalácie tabule maximálne 1,5 m
pre napájanie projektora a PC/NB (PC/NB, predlžovací kábel ani rozdvojka nie sú predmetom dodávky,
v prípade potreby si ich musí zabezpečiť škola).



Priestor vhodný na umiestnenie PC/NB v blízkosti interaktívnej tabule a v dosahu USB kábla pre pripojenie
interaktívnej tabule k PC/NB a VGA video kábla pre pripojenie PC/NB k projektoru (vzdialenosť PC/NB
od miesta inštalácie tabule maximálne 3m od okraja tabule).

Pre optimálne využitie plochy interaktívnej tabule používateľom je odporúčaná inštalácia spodného okraja
interaktívnej tabule v rozsahu 60 cm - 85 cm od podlahy. Pre menších používateľov (napríklad v Materských školách)
je s ohľadom na možnosti využitia celej plochy tabule dieťaťom odporúčaná inštalácia nižšie a pri vyšších užívateľoch
vyššie, tak aby bola spodná a zároveň aj horná plocha tabule dosiahnuteľná v prirodzenom postoji používateľa.
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Orientačný nákres inštalácie interaktívnej tabule a projektora na nástennej konzole
DATALAN, a.s., stredisko autorizovaného servisu, Púchovská 8, 83106 Bratislava
telefón: (02) 4920 7155, mail: MPCservis@datalan.sk, web: www.datalan.sk
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