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u Univerzális használatú, könnyű alumíniumállvány

u Hangszóró, vezeték nélküli hozzáférési pont vagy
Integrus sugárzó felszereléséhez

u Kettős merevítésű, összehajtható talapzat

u Szűkítőperem a különböző szerelési helyzetekhez

u Kézzel állítható

Az univerzális padlóállvány hatékony szerelési
megoldást kínál hangszórók telepítéséhez, és a DCN
vezeték nélküli hozzáférési pontjának, illetve az
Integrus infra tolmácsrendszer sugárzójának
elhelyezéséhez. Gyártásukat és kidolgozásukat tekintve
megfelelnek a Bosch valamennyi termékével szemben
támasztott magas szintű követelményeknek, amelyek
kiváló minőséget és a teljes termékválasztékot átfogó
kompatibilitást biztosítanak. Az LBC 1259/01 olyan
felhasználási területek széles spektrumán belül
alkalmazható, ahol biztonságos, de mégis áthelyezhető
szerelési megoldásra van szükség. 

Főbb funkciók

Állítható és biztonságos
Az LBC 1259/01 padlóállvány rugós rögzítőcsavar
segítségével 1,4 és 2,2 m közötti magasságban kézzel
állítható. A támasztékon lévő külön biztonsági csavar
meghúzásával biztosítható, hogy az állvány
meghosszabbított állapotban maradjon.
A könnyű állvány kettős merevítésű, összehajtható
talapzata megnövelt szilárdságot, a lábak közötti
széles távolság pedig stabilitást biztosít.

Illeszthető
A padlóállványt alapkivitelben 36 mm-es
szűkítőperemmel és M10 x 12 menetes csappal
szállítjuk, hogy a különböző méretű berendezésekre
felszerelhető legyen. Ezen kívül rendelkezik egy M10
méretű gombbal, amely a vezeték nélküli hozzáférési
pont szerelőkeretének rögzítésére szolgál.

Tartozékok
Tároláshoz és a szállítás megkönnyítésére külön
húzózárral ellátott két belső rekeszes hordtáska
kapható, amely két univerzális padlóállvány (LBC
1259/01) tárolására alkalmas. A Bosch emblémával
ellátott táska masszív, fekete időjárásálló nejlonból
készült. A táska két fogantyúval van felszerelve a
kézben, vagy a vállon történő hordozáshoz.

LM1-CB hordtáska (nem tartozék)



Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

LBC 1259/01 DCN vezeték nélküli hozzáférési hellyel,
LBB 451x/00 infravörös sugárzó és XLA 3200 Line Array
hangszóró

Tartozékok

Mennyis
ég

Alkatrész

1 LBC 1259/01 univerzális állvány

1 36 mm-es szűkítőperem M10 x 12 menetes csappal

1 M10 rögzítőgomb WAP-szerelőkeret rögzítéséhez

2 Fém betétgyűrűk

Műszaki specifikációk

Mechanikai jellemzők

Hosszúság (állva) 1,4-2,2 m

Hosszúság (összehajtva) 1,24 m

Szélesség (kihúzott
lábakkal)

1,32 m

Szélesség (lábak
összehajtva)

130 mm

Tömeg 4,8 kg

Max. központi terhelés 50 kg (110,2 font)

Anyag Alumínium/acél

Szín Fehér alumínium (RAL 9006) fekete
részekkel

Csőátmérő 35 mm

Hordtáska tartozék  

Méretek (h x mé) 1,25 m x 27 mm

Tömeg 750 g (1.65 font)

Szín Fekete, világosszürke fogantyúkkal

Anyag Nejlon

Rendelési információ

LBC 1259/01 univerzális állvány
Univerzális padlóállvány könnyű alumíniumszerkezet,
összecsukható, M10 x 12 szűkítőperem.
Rendelésszám LBC1259/01

Hardvertartozékok

LM1‑CB hordtáska két padlóállványhoz
Hordtáska két padlóállvány tárolásához és
szállításához.
Rendelésszám LM1-CB
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