
Δομοστοιχειακό μεγάφωνο οροφής
Η έξυπνη λύση για κάθε τύπο οροφής
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Η πολυχρηστικότητα σημαίνει απλότητα
Η σειρά δομοστοιχειακών μεγαφώνων οροφής της Bosch μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε μια μεγάλη ποικιλία τύπων οροφής. Σχεδιασμένη 
με έμφαση στην εύκολη εγκατάσταση, μπορεί να εξοικονομήσει μέχρι 
και 30% του χρόνου εγκατάστασης, μέσω της ευφυούς συσκευασίας και 
των έξυπνα σχεδιασμένων εξαρτημάτων, όπως ο κεραμικός συνδετήρας 
με λειτουργία "βρόχου διέλευσης" (στο θόλο πυροπροστασίας) για 
τον οποίο εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, καθιστώντας μια δύσκολη 
εγκατάσταση πολύ ευκολότερη. Με τον καινοτομικό δομοστοιχειακό 
σχεδιασμό της και τα ακουστικά συστήματα υψηλής ποιότητας, η σειρά 
δομοστοιχειακών μεγαφώνων οροφής της Bosch είναι ιδιαίτερα 
ελκυστική.

Δομοστοιχειακός σχεδιασμός
Χάρη στη δυνατότητα επιλογής μορφοτροπέων διαφορετικής ισχύος 
εισόδου και ακουστικής απόδοσης, το προσωπικό εγκατάστασης 
μπορεί να επιλέξει τα εξαρτήματα με βάση την επιθυμητή εφαρμογή. 
Αυτή η μοναδική σειρά ηχείων παρέχει ιδανικές λύσεις για σχεδόν 
κάθε τύπο οροφής. Με μια τυποποιημένη σχάρα, το δομοστοιχειακό 
μεγάφωνο οροφής επιτρέπει μια ελκυστική και ομοιόμορφη εμφάνιση, 
ανεξάρτητα από τις συγκεκριμένες ακουστικές απαιτήσεις του χώρου. 
Παράλληλα με μια αφθονία επιλογών, τα τυποποιημένα εξαρτήματα 
διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες παραγγελιών και αποθήκευσης είναι 
απλές και άμεσες.

	Ιδανικό για σχεδόν όλους τους τύπους οροφής

	Καινοτομική δομοστοιχειακή αρχιτεκτονική

	Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση

	Εξαιρετική οικονομική λύση

Σχεδιασμένο με έμφαση στην 
εύκολη εγκατάσταση 
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Κατάλληλες και για τα τέσσερα 
μεγάφωνα - οι δύο επιλογές 
τοποθέτησης ο βραχίονας 
U και ο δακτύλιος τοποθέτησης - 
παρέχουν γρήγορη και εύκολη 
εγκατάσταση. Στα αριστερά, 
φαίνεται η επιλογή δακτυλίου 
τοποθέτησης συνδυασμένη  
με ένα πλαίσιο προστασίας 
από σκόνη και ζωύφια.
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Πολλαπλές δυνατότητες τοποθέτησης
Εύκολο στην εγκατάσταση, το δομοστοιχειακό μεγάφωνο οροφής της Bosch προσφέρει μια 
ποικιλία μεθόδων τοποθέτησης που καλύπτουν σχεδόν κάθε δυνατή εγκατάσταση. Με δυνατότητα 
τεσσάρων διαφορετικών εκδόσεων ηχείων και την προαιρετική ένδειξη πιλοτικού τόνου και 
πίνακες επίβλεψης διαθέσιμους και στις τέσσερις επιλογές, το δομοστοιχειακό ηχείο οροφής 
της Bosch αντιπροσωπεύει τον ιδανικό συνδυασμό επιλογών και ευκολίας.

Ευφυής συσκευασία
Αξιοποιώντας στο έπακρο τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η δομοστοιχειακή αρχιτεκτονική, 
η Bosch έχει αναπτύξει ένα δομοστοιχειακό τρόπο συσκευασίας. Στο κιβώτιο εγκατάστασης,  
όλα τα εξαρτήματα είναι ξεχωριστά συσκευασμένα στη σειρά με την οποία πρέπει να τοποθετηθούν. 
Έτσι η εγκατάσταση γίνεται απλή και οργανωμένη, προστατευμένη από σφάλματα και ακούσια 
καταστροφή. 

Για εφαρμογές στις οποίες περιλαμβάνεται 
πυροπροστασία, κάθε ηχείο μπορεί 
να τοποθετηθεί και να συνδεθεί εύκολα 
σε ένα θόλο πυροπροστασίας (fire-dome) 
ενιαίου τύπου. Ένας καινοτομικός κεραμικός 
συνδετήρας με λειτουργία "βρόχου διέλευσης" 
στο θόλο πυροπροστασίας επιτρέπει την 
προκαλωδίωση του δύσκαμπτου καλωδίου 
συστήματος E30 και τον έλεγχό του πριν 
την οριστική του σύνδεση στο ηχείο οροφής. 
Αυτό μειώνει το χρόνο εγκατάστασης ενώ 
διατηρείται η συμμόρφωση με το πρότυπο EVAC.
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Εύκολη συντήρηση
Για να είναι εύκολο να διασφαλιστεί ότι το σήμα φθάνει στο μεγάφωνο,  
η Bosch έχει συμπεριλάβει μια μονάδα ένδειξης πιλοτικού τόνου με 
προαιρετική ενδεικτική λυχνία (LED) κατάστασης, ορατή στην περιφέρεια 
της σχάρας του ηχείου οροφής. Για προηγμένη συντήρηση του ηχείου, 
υπάρχει ακόμα πρόβλεψη για την εγκατάσταση προαιρετικών μονάδων  
επίβλεψης – μια μοναδική καινοτομία της Bosch.

Η ενδεικτική λυχνία LED 
κατάστασης (1) δείχνει 
ευδιάκριτα εάν το ηχείο 
λειτουργεί σωστά. Αυτή 
η επιλογή μπορεί να 
μειώσει σημαντικά το 
χρόνο συντήρησης 
που απαιτείται για 
την ανίχνευση των 
ελαττωματικών ηχείων, 
με αποτέλεσμα την 
εντυπωσιακή 
εξοικονόμηση κόστους. 
Πίνακας ένδειξης 
πιλοτικού τόνου (2) και 
πίνακας επίβλεψης (3)

Σε περιπτώσεις όπου δεν  
είναι δυνατή η χωνευτή 
εγκατάσταση ενός ηχείου – 
για παράδειγμα, σε οροφές 
με σκληρή επιφάνεια – ένα 
κομψό πλαίσιο τοποθέτησης 
σε επιφάνεια προσφέρει εύκολη 
και αισθητική τοποθέτηση.
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Παρελκόμενα τοποθέτησης

Μεταλλικός  
βραχίονας U 

Μεταλλικός  
θόλος 

πυροπρο-
στασίας 

Πλαίσιο 
τοποθέτησης  
σε επιφάνεια

Δακτύλιος 
τοποθέτησης Πίσω πλαίσιο*

Εγκατάσταση χωνευτής τοποθέτησης • • • •
Εγκατάσταση τοποθέτησης σε επιφάνεια • • •
Εγκατάσταση σε κρεμαστή βάση •

Και οι τέσσερις εκδόσεις ηχείου [6W - 4”, 6W - 6” διπλού κώνου, 12W - 6” ομοαξονικό, 24W - 6” ομοαξονικό] είναι διαθέσιμες για όλες 
τις μεθόδους εγκατάστασης.

Μια προαιρετική μονάδα ένδειξης πιλοτικού τόνου και μονάδα επίβλεψης μπορούν να χρησιμοποιηθούν με όλα τα δομοστοιχειακά ηχεία οροφής.

* Πίσω πλαίσιο για χρήση σε συνδυασμό με το δακτύλιο τοποθέτησης.
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Με τον έξυπνο σχεδιασμό της, η σειρά δομοστοιχειακών μεγαφώνων 
οροφής της Bosch παρέχει την ευκολότερη μέχρι σήμερα επιλογή, 
εγκατάσταση και συντήρηση.

Αξιοπιστία της Bosch που μπορείτε να εμπιστευθείτε
Τα δομοστοιχειακά μεγάφωνα οροφής της Bosch είναι πιστοποιημένα κατά EN54-24 
και συμμορφώνονται προς όλα τα απαραίτητα πρότυπα για τις εγκαταστάσεις 
φωνητικού συναγερμού (EN60849 και BS5839: 8).
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Bosch Security Systems 
Για περισσότερες  
πληροφορίες επισκεφθείτε  
την ιστοσελίδα μας 
www.boschsecurity.gr
ή στείλτε μας ένα  
μήνυμα ηλεκτρονικού  
ταχυδρομείου στη διεύθυνση  
boschST@gr.bosch.com
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Μία Παράδοση Ποιότητας και Καινοτομίας
Για περισσότερα από 100 χρόνια, το όνομα 
Bosch είναι συνώνυμο της ποιότητας και 
της αξιοπιστίας. Η Bosch είναι ο παγκόσμιος 
προμηθευτής επιλογών για καινοτομικές 
τεχνολογίες, υποστηριζόμενες από τα 
υψηλότερα πρότυπα υπηρεσιών και 
υποστήριξης.

Τα Συστήματα Ασφαλείας της Bosch με 
υπερηφάνεια προσφέρουν μια πλήρη σειρά 
λύσεων για συστήματα προστασίας, ασφάλειας, 
επικοινωνιών και ήχου με την συνδρομή των 
οποίων υλοποιούνται καθημερινά εφαρμογές 
σε όλο τον κόσμο, από κυβερνητικά κτήρια 
και δημόσιους χώρους έως βιομηχανίες, 
εκπαιδευτικά ιδρύματα και κατοικίες.


