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u Ελαφριά επιδαπέδια βάση αλουμινίου γενικής χρήσης

u Για την τοποθέτηση μεγαφώνου, ασύρματου σημείου
πρόσβασης ή ακτινοβολητή Integrus

u Διπλή βάση αναδίπλωσης

u Φλάντζα συστολής για διαφορετικές τοποθετήσεις

u Ρυθμιζόμενη με το χέρι

Αυτή η επιδαπέδια βάση γενικής χρήσης παρέχει
αποτελεσματικές λύσεις τοποθέτησης για εγκαταστάσεις
μεγαφώνων, ένα Ασύρματο σημείο πρόσβασης του
ασύρματου συστήματος DCN ή έναν ακτινοβολητή του
ψηφιακού συστήματος διανομής γλωσσών Integrus.
Είναι κατασκευασμένη και διακοσμημένη με τα υψηλά
πρότυπα που η Bosch εφαρμόζει σε όλα της τα
προϊόντα, διασφαλίζοντας εξαιρετική ποιότητα και
εγγυημένη συμβατότητα με κάθε προϊόν της σειράς. Η
επιδαπέδια βάση LBC 1259/01 είναι κατάλληλη για
μεγάλο εύρος εφαρμογών όπου απαιτείται μια ασφαλής
αλλά και φορητή λύση τοποθέτησης. 

Περιγραφή λειτουργ.

Ρυθμιζόμενη και ασφαλής
Η επιδαπέδια βάση LBC 1259/01 ρυθμίζεται με το χέρι,
με τη βοήθεια μιας ελατηριωτής βίδας ασφάλισης για
ύψη μεταξύ 1,4 και 2,2 m (4,6 και 7,2 ft). Επίσης,
μπορείτε να σφίξετε μια επιπλέον βίδα ασφαλείας στο
στήριγμα ώστε να διασφαλίσετε ότι η επιδαπέδια βάση
θα παραμείνει στην εκτεταμένη θέση της.
Αυτή η ελαφριά επιδαπέδια βάση διαθέτει διπλή βάση
αναδίπλωσης για πρόσθετη ισχύ και μεγάλο άνοιγμα
στηριγμάτων για εγγυημένη σταθερότητα.

Ρυθμιζόμενη
Στη βασική έκδοση, η επιδαπέδια βάση συνοδεύεται
από μια φλάντζα συστολής 36 mm (1,42 in) με κοχλιωτή
ακίδα M10 x 12 για την τοποθέτηση εξοπλισμού
διαφόρων μεγεθών, καθώς και ένα κουμπί M10 για τη
στερέωση του βραχίονα τοποθέτησης του Ασύρματου
σημείου πρόσβασης.

Αξεσουάρ
Για αποθήκευση και εύκολη μεταφορά, διατίθεται μια
τσάντα μεταφοράς με δύο εσωτερικές θήκες με
ξεχωριστά φερμουάρ, για δύο επιδαπέδιες βάσεις
γενικής χρήσης (LBC 1259/01). Η τσάντα αυτή, με το
λογότυπο της Bosch, είναι από ανθεκτικό μαύρο
αδιάβροχο νάιλον. Έχει δύο λαβές, για μεταφορά στο
χέρι ή στον ώμο.

LM1-CB Τσάντα μεταφοράς (προαιρετική)



Προγραμματισμός

LBC 1259/01 με Ασύρματο σημείο πρόσβασης DCN,
Υπέρυθρο ακτινοβολητή LBB 451x/00 και Μεγάφωνο
γραμμικής διάταξης XLA 3200

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητ
α

Εξάρτημα

1 LBC 1259/01 Επιδαπέδια βάση γενικής χρήσης

1 Φλάντζα συστολής 36 mm (1,42 in) με κοχλιωτή ακίδα (M10
x 12)

1 Κουμπί ασφάλισης M10 για το βραχίονα τοποθέτησης WAP

2 Μεταλλικοί δακτύλιοι

Τεχνικά στοιχεία

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Μήκος: Σε έκταση 1,4 έως 2,2 m (4,6 έως 7,2 ft)

Μήκος: Διπλωμένη 1,24 m (4,06 ft)

Πλάτος: Ανοιγμένα
στηρίγματα

1,32 m (4,33 ft)

Πλάτος: Διπλωμένα
στηρίγματα

130 mm (5,1 in)

Βάρος 4,8 kg (10,58 lb)

Μέγιστο κεντρικό φορτίο 50 kg (110,2 lb)

Υλικό Αλουμίνιο/χάλυβας

Χρώμα Λευκό αλουμινίου (RAL 9006) με μαύρα
σημεία

Διάμετρος σωλήνα 35 mm (1,37 in)

Προαιρετική τσάντα
μεταφοράς

 

Διαστάσεις (Μ x Β) 1,25 m x 27 mm (49 x 1,06 in)

Βάρος 750 g (1,65 lb)

Χρώμα Μαύρη με λαβές σε ανοιχτό γκρι

Υλικό Νάιλον

Πληροφορίες παραγγελίας

LBC 1259/01 Επιδαπέδια βάση γενικής χρήσης
Βάση δαπέδου γενικής χρήσης, ελαφριά κατασκευή
αλουμινίου, αναδιπλούμενη, φλάντζα συστολής
M10 x 12.
Αρ. παραγγελίας LBC1259/01

Αξεσουάρ υλικού

LM1‑CB Τσάντα μεταφοράς για δύο βάσεις δαπέδου
Τσάντα μεταφοράς για αποθήκευση και μεταφορά δύο
βάσεων δαπέδου.
Αρ. παραγγελίας LM1-CB
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