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Em caso de incêndio, a cavidade do tecto onde os
altifalantes estão instalados pode facilitar o alastrar
das chamas ao restante edifício. Para evitar a entrada
do fogo na cavidade por meio do altifalante de tecto.
Este pode ser instalado com uma protecção anti-fogo
em aço (LBC 3081/02). Esta protecção metálica anti-
-fogo opcional é instalada no anel de montagem com
três molas de lâmina antes da inserção do altifalante.
Para maior conveniência, um cabo de segurança da
protecção metálica anti-fogo permite ao instalador
pendurar temporariamente o altifalante durante a
instalação. Este cabo reforça a estabilidade da
unidade após a instalação. A protecção metálica anti-
-fogo dispõe de orifícios pré-perfurados para dois
passa-fios (fornecidos) e dois bucins (PG 13).
Esta protecção metálica anti-fogo só pode ser usada
com o altifalante de tecto LBC 3086/41.

Nota
A fotografia do produto inclui LBC 3086/41

Planeamento

Dimensões da protecção metálica anti-fogo LBC3086/41
+ LBC 3081/02 em mm (pol.)

Peças incluídas

Quantidad
e

Componentes

1 Protecção metálica anti-fogo LBC 3081/02

1 Cabo de segurança

2 Passa-fios de borracha



Especificações Técnicas

Especificações mecânicas

Dimensões (diâm. x
profundidade máx.)

157 x 70 mm (6,2 x 2,8 pol.)

Peso 360 g (0,8 lb)

Cor Vermelho fogo (RAL 3000)

Certificação B15 Em conf. com a norma DIN 4102

Como encomendar

LBC 3081/02 Protecção metálica anti-fogo
Protecção metálica anti-fogo para o altifalante de tecto
LBC 3086/41, vermelho fogo RAL 3000.
N.º de encomenda LBC3081/02
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