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u Protege a parte traseira do alto-falante de teto

u Montagem fácil com o alto-falante

u Orifícios com tampas cegas para duas anilhas e
duas prensas cabos

u Certificação B15 de acordo com o DIN 4102-8

Durante um incêndio, a cavidade do teto pode permitir
que fogo ou fumaça se espalhe por todo o edifício.
Para evitar que o fogo entre na cavidade através do
alto-falante de teto, ele pode ser equipado com uma
cúpula de incêndio LBC3080/01 de aço. Ele é montado
no conjunto do alto-falante usando quatro parafusos
auto-atarraxantes fornecidos com o domo de incêndio.
O domo de incêndio tem orifícios com tampas cegas
para duas anilhas (fornecidas) e duas prensas cabos
(PG 13).
Este domo de incêndio só pode ser usado com os alto-
falantes de teto: LBC3087/41, LBC3090/01,
LBC3090/31, LHM0606/00, LHM0606/10 e
LHM0626/00.

Certificados e aprovações

B15 DIN 4102‑8

Região Conformidade normativa/marcas de
qualidade

Europa CE

EUA UL

Notas de instalação/configuração

Dimensões da montagem dos domos de incêndio do
LBC3090/01 e do LBC3080/01 em mm (pol.)



Peças incluídas

Quan
tidad

e

Componente

1 Domo de incêndio LBC3080/01

4 Parafusos auto-atarraxantes

2 Anilhas de borracha

Especificações técnicas

Especificações mecânicas

Dimensões (diâmetro x
profundidade máx.)

147 x 87 mm (5,8 x 3,4 in)

Peso 360 g (0,8 lb)

Cor Vermelho fogo (RAL 3000)

Informações sobre pedidos

LBC3080/01 Dome de incêndio metálico
Domo de incêndio metálico para os alto-falantes de
teto LBC3087/41, LBC3090/01, LBC3090/31,
LHM0606/00, LHM0606/10 e LHM0626/00 com
certificação EN54‑24, vermelho fogo RAL 3000.
Número do pedido LBC3080/01
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