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u Các thuộc tính âm thanh tuyệt vời

u Lựa chọn các bộ kích âm thanh

u Chống bụi và nước theo tiêu chuẩn IP 65

u Giá đỡ đa năng

u Chống tia UV

Hệ thống loa vành chuyên nghiệp của Bosch cho phép
lắp nhiều loại bộ kích âm thanh khác nhau vào các loa
nén khác nhau. Hệ thống bao gồm bốn loa nén, trong
đó có ba loa hình tròn với đường kính mở là 255, 380 và
510 mm và một loa hình chữ nhật có độ mở là 390 x
235 mm.

Chức năng

Các bộ kích âm thanh (đặt hàng riêng) được lắp bên
trong loa nén và cáp kết nối được luồn qua ốc siết cáp
trên tấm bao. Thiết kế này giúp loa nén/bộ kích âm
thanh chống được tia nước bắn, do đó rất thích hợp cho
các ứng dụng khuếch đại âm thanh ngoài trời. Có ba bộ
kích âm thanh, 15 W, 30 W và 50 W dành riêng cho các
đường truyền 100 V. Xem tờ dữ liệu riêng.
Xét về cấu tạo của loa nén, các bộ phận tiêu chuẩn đã
được tận dụng tối đa dựa trên khái niệm mô-đun. Ren vít
để siết bộ kích âm thanh là ren tiêu chuẩn 1 3/8-inch
(1 3/8" - 18 UNEF-2A). Hình dạng của tấm bao mang
đến cho loa nén vẻ ngoài độc đáo và dễ nhận biết.
Ở mặt trong của tấm bao có chừa khoảng trống để lắp
bo mạch giám sát đường truyền/loa tùy chọn (và để lắp
Bộ điều hợp Kết nối khẩn cấp).
Có một lỗ chờ bổ sung để cho phép đi cáp nối tiếp (nếu
sử dụng mắc nối tiếp thì phải lắp thêm một ốc siết cáp
PG 13,5 tùy chọn).

Chúng được làm từ nhựa chậm bắt cháy, chịu được va
đập mạnh, có độ bền và trọng lượng nhẹ. Vật liệu chắc
chắn này có thể chống được tia tử ngoại, môi trường
khắc nghiệt và hầu hết các hóa chất công nghiệp. Loa
nén (gồm cả giá đỡ) được sơn màu xám nhạt. Giá đỡ
bằng thép chắc chắn (ST 37‑2 DIN 1652) cho phép lắp
và định hướng loa nén dễ dàng.

Chứng nhận và Phê chuẩn

Chống bụi và nươć theo IEC 60529, IP 65 
(tất cả các kiểu)

Chống cháy theo tiêu chuẩn UL 94 Vo

Ghi chú Lắp đặt/Cấu hình
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Kích thước của LBC 3403/16 tính theo mm (in)
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Kích thước của LBC 3404/16 tính theo mm (in)
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Kích thước của LBC 3405/16 tính theo mm (in)
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Kích thước của LBC 3406/16 tính theo mm (in)
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Kích thước giá đỡ của tất cả các kiểu tính theo mm (in)

Thông tin Đặt hàng

Loa nén LBC 3403/16, Hình tròn, 10" không có Bộ kích
âm thanh
Loa nén 10" không có bộ kích âm thanh, hình tròn, vật
liệu ABS chịu được va đập mạnh, phù hợp để sử dụng với
bộ kích âm thanh loa nén LBN9000/00 (15 W), LBN
9001/00 (30 W) và LBN9003/00 (50 W), màu xám nhạt
RAL 7035.
Số đặt hàng LBC3403/16

Loa nén LBC 3404/16, Hình tròn, 15" không có Bộ kích
âm thanh
Loa nén 14" không có bộ kích âm thanh, hình tròn, vật
liệu ABS chịu được va đập mạnh, phù hợp để sử dụng với
bộ kích âm thanh loa nén LBN9000/00 (15 W), LBN
9001/00 (30 W) và LBN9003/00 (50 W), màu xám nhạt
RAL 7035.
Số đặt hàng LBC3404/16

Loa nén LBC 3405/16, Hình tròn, 20" không có Bộ kích
âm thanh
Loa nén 20" không có bộ kích âm thanh, hình tròn, vật
liệu ABS chịu được va đập mạnh, phù hợp để sử dụng với
bộ kích âm thanh loa nén LBN9000/00 (15 W), LBN
9001/00 (30 W) và LBN9003/00 (50 W), màu xám nhạt
RAL 7035.
Số đặt hàng LBC3405/16

Loa nén LBC 3406/16, Hình chữ nhật, 9 x 15" không có
Bộ kích âm thanh
Loa nén 15 x 9" không có bộ kích âm thanh, hình chữ
nhật, vật liệu ABS chịu được va đập mạnh, phù hợp để sử
dụng với bộ kích âm thanh loa nén LBN9000/00 (15 W),
LBN 9001/00 (30 W) và LBN9003/00 (50 W), màu xám
nhạt RAL 7035.
Số đặt hàng LBC3406/16

Phụ kiện

Bộ điều hợp Kết nô ́i EVAC LBC 1256/00
Bộ chuyển đổi kết nối khẩn cấp, đầu nối 3 cực vít bằng sứ
với một cầu chì nhiệt chưa được gắn kết, được lắp đặt
trong sê-ri với kết nối chính 100 V mỗi một thiết bị loa,
một bộ 100 chiếc.
Số đặt hàng LBC1256/00

Bộ kích âm thanh LBN 9000/00, 15 W
Bộ kích âm thanh loa nén 15 W, để sử dụng với loa nén
LBC3403/16 (10"), LBC3404/16 (14"), LBC3405/16
(20") và LBC3406/16 (15 x 9").
Số đặt hàng LBN9000/00

Bộ kích âm thanh LBN 9001/00, 30 W
Bộ kích âm thanh loa nén 30 W, để sử dụng với loa nén
LBC3403/16 (10"), LBC3404/16 (14"), LBC3405/16
(20") và LBC3406/16 (15 x 9").
Số đặt hàng LBN9001/00
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Bộ kích âm thanh LBN 9003/00, 50 W
Bộ kích âm thanh loa nén 50 W, để sử dụng với loa nén
LBC3403/16 (10"), LBC3404/16 (14"), LBC3405/16
(20") và LBC3406/16 (15 x 9").
Số đặt hàng LBN9003/00
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Đại diện bởi:

Vietnam     
Bosch Security Systems
10th floor, 194 Golden Building,
473 Dien Bien Phu street,
ward 25, Binh Thanh District
84 Ho Chi Minh
Tel: +84 8 6258 3690
Fax: +84 8 6258 3693
www.boschsecurity.asia
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