
ล�ำโพงชนิดเพดำน Modular
ระบบเสียงอัจฉริยะส�ำหรับล�ำโพงแบบติดเพดำน
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กำรท�ำงำนแบบอเนกประสงค์มำพร้อมกับกำรใช้งำนที่ง่ำย
ล�ำโพงชนิดเพดำน Modular ของ Bosch สำมำรถติดตั้งได้หลำยลักษณะ ด้วยกำรออกแบบ 

เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ติดตั้ง ท�ำให้สำมำรถ ประหยัดเวลำในกำรติดตั้งได้ถึง 30% โดยใช้ 

ชิ้นส่วนและแพคเกจอัจฉริยะที่สำมำรถติดตั้งได้ทันที เช่น ขั้วต่อเซรำมิกที่ก�ำลังรอกำรจดสิทธิบัตร  

พร้อมอุปกรณ์ "ต่อพ่วง" (บน fire-dome) ที่ช่วยให้กำรติดตั้งที่ยำก ท�ำได้ง่ำยขึ้น ด้วยรูปแบบใหม่

แบบ Modular และคุณภำพเสียงที่ยอดเยี่ยม ท�ำให้ล�ำโพงชนิดเพดำน Modular ของ Bosch  
สำมำรถดึงดูดควำมสนใจของลูกค้ำได้

กำรออกแบบแบบ Modular 
ผู้ติดตั้งสำมำรถเลือกอุปกรณ์ตำม กำรประยุกต์ใช้งำนที่ต้องกำรได้ โดยสำมำรถเลือกทรำนสดิวเซอร ์

ตำมก�ำลังไฟขำเข้ำและคุณภำพเสียงที่ต้องกำร ล�ำโพงสำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในกำร 

ติดตั้งบนเพดำนทุกรูปแบบ ล�ำโพงแบบติดเพดำน Modular มำพร้อมกับตะแกรงขนำดมำตรฐำน  

ซึ่งดูสวยงำมและเป็นระเบียบ อีกทั้งสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรคุณภำพเสียงแบบเฉพำะ 

ในทุกพื้นที่ แม้ว่ำจะมีอุปกรณ์เสริมให้เลือกมำกมำย แต่อุปกรณ์มำตรฐำนที่จัดไว้ช่วยให้มั่นใจได้ว่ำ 

สำมำรถสั่งซื้อและเก็บสต็อกได้ง่ำยไม่ยุ่งยำกซับซ้อน

	ลงตวัส�ำหรบักำรตดิตัง้บนเพดำนทกุรปูแบบ

	สถำปัตยกรรมใหม่แบบ modular 

	กำรตดิตัง้และกำรบ�ำรงุรักษำทีง่่ำย

	ระบบทีใ่ช้งำนได้อย่ำงคุ้มค่ำ

ออกแบบเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ติดตั้ง 
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ส�ำหรับกำรติดตั้งล�ำโพงทั้ง 4 ตัว  
คุณสำมำรถเลือกติดตั้งได้ 2 แบบ 
ระหว่ำงกำรใช้ตัวยึดแบบ U และ 
แหวนส�ำหรับติดตั้ง เพื่อกำรติดตั้ง 
ที่รวดเร็วและง่ำยดำย ภำพทำงซ้ำย  
แหวนส�ำหรับติดตั้งพร้อมกับกล่อง 
ด้ำนหลังส�ำหรับป้องกันฝุ่นและแมลง 
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สำมำรถติดตั้งได้หลำกหลำยรูปแบบ
ล�ำโพงชนิดเพดำน Modular ของ Bosch สำมำรถติดตั้งได้ง่ำย และมีวิธีกำรติดตั้งได้หลำยวิธี เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรติดตั้งใน

ทุกรูปแบบ เนื่องจำกผู้ใช้สำมำรถเลือกล�ำโพงที่มีเวอร์ชันแตกต่ำงกันได้ถึง 4 ตัว และสำมำรถเลือกอุปกรณ์เสริมไฟแสดงสถำนะ  
Pilot Tone และแผงตรวจสอบส�ำหรับล�ำโพงแต่ละตัว ท�ำให้ล�ำโพงชนิดเพดำน Modular ของ Bosch เป็นชุดอุปกรณ์ที่ผู้ใช้เลือก

ทุกส่วนประกอบตำมควำมต้องกำรอย่ำงลงตัว

แพคเกจอุปกรณ์อัจฉริยะ
Bosch สร้ำงรูปแบบแพคเกจแบบ modular ขึ้นมำ เพื่อกำรใช้ประโยชน์สูงสุดจำกสถำปัตยกรรมแบบ modular  
ในกล่องอุปกรณ์ส�ำหรับติดตั้ง ชิ้นส่วนทั้งหมดจัดอยู่ในหีบห่อแยกกันตำมกำรสั่งซื้อที่ขึ้นอยู่กับควำมจ�ำเป็นในกำรติดตั้ง  

ท�ำให้สำมำรถติดตั้งได้ง่ำยเป็นระบบ อีกทั้งเป็นกำรป้องกันควำมผิดพลำดและควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจด้วย 

ส�ำหรับกำรประยุกต์ใช้งำนที่เน้นกำรป้องกันอัคคีภัย 
ผู้ใช้สำมำรถติดตั้งและเชื่อมต่อล�ำโพงแต่ละตัวเข้ำกับ  
fire-dome ชนิดใดชนิดหนึ่งได้ ขั้วต่อเซรำมิก 
แบบใหม่พร้อมอุปกรณ์ “ต่อพ่วง” บน fire-dome  
ช่วยให้ผู้ใช้สำมำรถเดินสำยระบบ E30 ก่อนล่วงหน้ำ  
และท�ำกำรทดสอบก่อนเชื่อมต่อกับล�ำโพงแบบ 
ติดเพดำน ซึ่งช่วยลดเวลำในกำรติดตั้งและ 
สอดคล้องตำมมำตรฐำน EVAC ด้วย
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กำรบ�ำรุงรักษำที่ง่ำย
สำมำรถตรวจสอบได้โดยง่ำยว่ำ สัญญำณที่ส่งไปยังล�ำโพง Bosch มีแผงแสดงสถำนะ pilot tone และ 

ไฟแสดงสถำนะ LED ที่เป็นอุปกรณ์เสริมหรือไม่ โดยดูจำกกำรติดสว่ำงที่ขอบตะแกรงล�ำโพงแบบติดเพดำน  

และเพื่อกำรบ�ำรุงรักษำตัวล�ำโพงที่ทันสมัย ยังมีแผ่นติดตั้งที่เป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งเป็นนวัตกรรมเฉพำะของ Bosch  
ไว้บริกำรอีกด้วย

ไฟแสดงสถำนะ LED (1)  
ติดสว่ำงอย่ำงชัดเจน เพื่อแสดงว่ำ 
ล�ำโพงท�ำงำนอย่ำงถูกต้องหรือไม่  
ซึ่งช่วย ลดเวลำกำรบ�ำรุงรักษำ 
ที่ต้องเสียไปกับกำรตรวจสอบ 
ข้อบกพร่องของล�ำโพงลง 
อย่ำงมำก อีกทั้งช่วยประหยัด 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ�ำรุงรักษำด้วย  
แผงแสดงสถำนะ Pilot  
tone (2) และแผงตรวจสอบ 
สำย (3)

ในกรณีที่ไม่สำมำรถติดตั้งล�ำโพง 
แบบฝังเรียบได้ เช่น บนเพดำน 
ที่แข็งมำก สำมำรถใช้กล่องติดตั้ง 
บนพื้นผิว ที่ทันสมัยเพื่อติดตั้งได้ง่ำย 
และสวยงำม 

1

2 3



อุปกรณ์เสริมส�ำหรับกำรติดตั้ง

ตัวยึดแบบ U 
แบบโลหะ 

Firedome  
แบบโลหะ

กล่องติดตั้ง 
บนพื้นผิว 

แหวนส�ำหรับ 
ติดตั้ง

กล่องด้ำนหลัง*

กำรติดตั้งแบบฝังเรียบ • • • •

กำรติดตั้งบนพื้นผิว • • •

กำรติดตั้งแบบแขวน •

มีเวอร์ชันล�ำโพงทั้ง 4 เวอร์ชัน [6W - 4”, 6W - 6” Dual Cone, 12W - 6” Coaxial, 24W - 6” Coaxial] จ�ำหน่ำยส�ำหรับวิธีกำรติดตั้งทุกรูปแบบ

สำมำรถติดตั้งแผงแสดงสถำนะ Pilot Tone และแผงตรวจสอบ ที่เป็นอุปกรณ์เสริมร่วมกับล�ำโพงแบบติดเพดำน Modular ได้ทุกตัว

*สำมำรถใช้กล่องด้ำนหลังร่วมกับแหวนส�ำหรับติดตั้ง

1 2 3 4 5
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ด้วยกำรออกแบบแบบอัจฉริยะ ท�ำให้ผู้ใช้สำมำรถเลือก ติดตั้ง และบ�ำรุงรักษำล�ำโพงชนิดเพดำน 
Modular ของ Bosch ได้ง่ำยยิ่งขึ้น

กำรท�ำงำนที่เชื่อถือได้ของ Bosch
ล�ำโพงชนดิเพดำน Modular ของ Bosch ไดร้ับกำรรับรองตำมมำตรฐำน EN54-24 และสอดคลอ้งตำมมำตรฐำนทีี่

ก�ำหนดไวท้ัง้หมดส�ำหรับกำรตดิตัง้ระบบเตอืนภยัดว้ยเสยีง (EN60849 และ BS5839 : 8)
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ระบบรักษ�ำคว�ำมปลอดภัยของ Bosch 
่ท่ำนสำมำรถหำข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรำได้ที่
www.th.boschsecurity.com
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พิมพ์ในประเทศเนเธอร์แลนด์
สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลง 
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ต�ำนำนแห่งคุณภำพและนวัตกรรม
กว่ำ 100 ปีที่ชื่อ Bosch มีควำมโดดเด่นทั้งในด้ำนคุณภำพ 
และควำมน่ำไว้วำงใจ Bosch คือผู้ให้บริกำรระดับโลก  
ให้คุณเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ได้รับกำร 
รองรับด้วยกำรบริกำรและกำรสนับสนุนที่มีมำตรฐำนสูงสุด

ระบบรักษำควำมปลอดภัยของ Bosch มีควำมภูมิใจในกำร 
น�ำเสนอโซลูชั่นต่ำงๆ อันหลำกหลำย เช่น ระบบเตือนอัคคีภัย  
ระบบเตือนกำรบุกรุก ระบบโทรทัศน์วงจรปิด และระบบ 
สื่อสำร ซึ่งได้รับควำมไว้วำงใจในกำรน�ำไปประยุกต์ใช้งำน 
ทั่วโลก ตั้งแต่อำคำรที่ท�ำกำรรัฐบำลและสถำนที่สำธำรณะ  
จนถึงองค์กรธุรกิจ สถำนศึกษำ และบ้ำนพักอำศัย


