
K-MÄRKT GARNISONEN - TEKNIK

TEKNIKRUM, server, 
förstärkare, m.m. 

NÄTVERKSUTTAG

EVENT-EL 
4st x 3-fas, 16amp + 1-fas, (220 16amp)

XLR - ingång 
+ 220 på samma 
säkring för mic

EVENT-EL TERASSEN 
Våning 4, i luftslussen i 
taket 
3-fas 32amp 
avstägning i kök (vid 
brand)

EL PÅ KABELRÄNNOR 
220, 10 amp 
Finns utspritt på 
kabelrännor. 

EVENT-EL 
SCEN uttag, 3-fas 32amp 
avstägning i kök (vid brand) 

EL FÖR KAFFEBRYGGARE/VATTEN 
3st x 3-fas, 16amp + 1-fas, (220 16amp) 
OBS: Ej Event-el

El PÅ PELARE 
220, 10 amp 
På alla pelare finns det uttag/
förlägningsuttag. Dessa skall 
endast användas för K-märkts 
egna eventbelysning.  
För el till scen, ljus, bild, 
skärmar, m.m. hänvisas till 
eventel. 

LATHUND  

EVENTEL 
K-märkt har el dedikerad för event. Alla 
dessa kontakter har egna säkringar och 
genom att endast koppla in sig på dessa så 
kan vi garantera att inga andra saker på K-
märkt kan störa /slå ut. Använd alltså 
endast kontakter markerade med rött i 
detta dokument.  

ÖVRIG EL/KONTAKTER 
Det finns massa övriga kontakter i lokalen, 
markerade i senapsgult.  
På pelare 
På kabelrännor 
Vid kaffe/vattenstationer.  
Använd inte dessa för eventel.  

WIFI / NÄTVERKSUTTAG 
Wi Fi (gästnätverk) finns i mer eller mindre 
hela lokalen, lite bättre mottagning på vissa 
ställen än andra.  
Behövs tillgång till vårt slutna WiFi prata 
med event manager på plats.  
Nätverkutag finns på 9 platser. (OBS alla är 
inte patchade - görs i TEKNIKRUMMET)  

K-MÄRKTS LJUDANLÄGGNING 
Påkoppling till K-märkts ljudanläggning sker 
via XLR-ingångar. Styrning av volym sker 
genom en iPad. Se separat lathund för 
funktioner. 

Via iPad kan man aktivera trådlös mic (1st) i 
fem olika zoner och samtidigt ”mute:a” 
dessa zoner. 

Om iPaden visar varningstrianglar så 
behöver man starta om musiksytemet. Görs 
i TEKNIKRUMMET. Instruktioner sitter på 
systemet.  
  

PROPPAR, SÄKRINGAR, 
JORDFELSBRYTARE 
K-märkt har 3 elskåp.  

EVENT-EL (UTE) 
Utomhus på vägg mot gym. 
Går att använda, men tillhör inte oss och vi har ingen 
kontroll över säkringar och dylikt. 

ELSKÅP 
EVENTEL 
Alla proppar/säkringar och 
jordfelsbryrtare till eventel är samlad i 
en box längst ner till höger vid golvet i 
det stora elskåpet. 

EL LÄNGS GOLV 
220, 10 amp 
Finns utspritt längs golv 

ELSKÅP


