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HET ROBUUSTE AUDIOSYSTEEM ZONDER GELUIDSOVERLAST

SensorTeam en TSR Total Sound Reinforcement hebben samen de “Jongeren Ontmoetings Plek 
van dit moment” ontwikkeld en als FlexiBilo - Prokuru zijn wij trots dealer te mogen zijn van dit 
mooie product dat een brug slaat tussen  jongeren, omwonenden en de gemeente. Een product 
dat volledig voldoet aan de wensen en eisen van de verschillende belanghebbenden. 

Hightech hangplek met IoT-geluidssensoren

Een jongerenontmoetingsplek met een kwalitatief hoogstaande geluidsinstallatie, dat is vragen
om problemen, toch? Niet als daar de geluidssensoren van SensorTeam en TSR aan zijn 
gekoppeld.

De audio-installatie met geluidssensoren is de perfecte oplossing voor gemeenten die hun jonge 
inwoners een eigen hangplek willen geven waar ze hun eigen muziek kunnen streamen en geen
geluidsoverlast veroorzaken voor omwonenden.

De muziekinstallatie is veilig ingebouwd in een zeer robuuste stalen behuizing en via bluetooth
eenvoudig te koppelen aan elke smartphone of tablet. Het systeem is via een geavanceerd
cloudplatform verbonden met geluidssensoren die de decibellen continu meten. Zodra
de muziek boven een vooraf ingesteld geluidsniveau komt, wordt het volume automatisch
verlaagd. Hightech hangplek met IoT-geluidssensoren.
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EEN COMPLEET SYSTEEM

- SensorTeam en TSR bouwen en installeren het complete systeem
- Professionele geluidskwaliteit
- Bluetooth connectivity
- USB oplaadpunten
- Maximaal geluidsniveau online instelbaar
- Voorkomt geluidsoverlast 
- Voorkomt gehoorschade
- Bestand tegen vandalisme
- Geluidsniveau realtime gemonitord door hightech sensoren
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HUFTERPROOF
100% CLOUD CONTROL
100% FUN

Yas - youth audio system

Verantwoord en veilig

De audiosysteem wordt door SensorTeam en TSR Total Sound Reinforcement in een opengewerkte 
zeecontainer geïnstalleerd en gekoppeld aan draadloze geluidssensoren. Deze sensoren meten 
realtime de de geluidsimpact rondom de hangplek e zorgen dat bewoners geen overlast ervaren. 
Het audiosysteem kan overal worden ingebouwd en is ook toepasbaar voor andere doeleinden, 
bijvoormbeeld i.c.m. speeltoestellen.

De beheerder heeft via het online SensorTeam clouddashboard de mogelijkheid om de muziek-
installatie met een smartphone te monitoren en te bedienen. Niet alleen het volume en de
openingstijden kunnen worden bepaald, ook is per geluidssensor het maximale geluidsniveau
instelbaar.

De jongeren hebben via een online portal zelf inzicht in de geluidsniveaus en de openingstijden. 
In de container zijn ook USB oplaadpunten gemonteerd waarmee een smartphone of tablet kan 
worden opgeladen.
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