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u Nagy teljesítményű meghajtó

u Kiváló minőségű beszédérthetőség

u Sokoldalúan használható fali konzol

u Víz és por elleni védelem az IP 65 szabvány szerint

u Megfelelnek a nemzetközi telepítési és biztonsági
előírásoknak

Az LBC 3470/00 egy 15 W-os, nagy teljesítményű, kör
alakú hangszóró kürt, amely kitűnő
beszédérthetőséget és hangsugárzást biztosít beltéri
és kültéri alkalmazások széles választékához. Ideálisan
alkalmazható sportpályákon, kiállítási helyszíneken,
üzemekben és uszodákban is.
A kürt ABS anyagból és világos szürke bevonattal
készült (RAL 7035).

Tanúsítványok és engedélyek

Minden Bosch gyártmányú hangszórót úgy terveztek,
hogy a névleges teljesítményük mellett 100 órát
üzemeljenek, a maximális teljesítményre vonatkozó
(PHC) IEC 268-5 szabványnak megfelelően. A Bosch
kifejlesztette az akusztikai elsugárzást szimuláló
(SAFE) tesztet, amely igazolja, hogy a hangszórók rövid
időtartamra a névleges teljesítményük kétszeresét is
képesek nyújtani. Ez fokozott megbízhatóságot
garantál szélsőséges körülmények között is, ami
nagyobb vásárlói elégedettséghez, a készülék
hosszabb működési élettartamához vezet, és csökkenti
a hibák vagy a teljesítményromlás esélyét.

Biztonság Az EN 60065 szabvány szerint

Öneloltó Az UL94V0 szabvány szerint

Víz- és porvédelem Az IEC 60529, IP 65 szabvány
szerint

Régió Tanúsítvány

Európa CE

Globális IP Ra-
ting

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

Szerelés
A tölcsérhangszóró standard felszereltségéhez tartozik
egy masszív, állítható fali konzol, amelynek
segítségével pontosan irányíthatja a hangszórás
irányát.

Egyszerű teljesítménybeállítás
A tölcsérhangszóró egy 100 V-os transzformátorral
rendelkezik, amelynek a primer tekercsén lévő
kivezetései különböző teljesítmények beállítását teszik
lehetővé. Az erősítő kimenetét a megfelelő
kivezetéshez csatlakoztatva könnyen választhat a teljes



teljesítményű, fél teljesítményű és negyed
teljesítményű sugárzás között (3 dB-es lépésenként). A
tölcsérhez 500 mm (19,68") hosszú négyeres kábel
csatlakozik. Minden ér más-más színű, és a
transzformátor egy-egy primer kivezetéséhez
csatlakozik.
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1 LBC 3470/00 hangszóró kürt

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők*

Maximális teljesítmény 22,5 W

Névleges teljesítmény
(PHC)

15 W

Teljesítmény-kicsapolás 15 / 7,5 / 3,75 W

Hangnyomásszint 
15 W / 1 W (1 kHz, 1 m)
teljesítménynél

115 / 103 dB (SPL)

Hatékony
frekvenciatartomány 
(-10 dB)

500 Hz és 5 kHz között

Nyílásszög 
1 kHz / 4 kHz (‑6 dB)
frekvenciánál

 

   Vízszintes 130°

   Függőleges 50°

Névleges bemeneti
feszültség

100 V

Névleges ellenállás 667 Ohm

Csatlakozás Négyeres kábel Hossz: 500 mm
(19,68")

* Műszaki adatok az IEC 60268-5 szabvány szerint

Mechanikai jellemzők

Méretek (szé x mé) (213 x 186) x 310 mm
(8,39 x 7,32) x 12,2")

Tömeg 1,5 kg (3,30 lb)
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Szín Világosszürke (RAL 7035)

Anyag (kürt / hátsó borító) ABS

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet -25 ºC és +55 ºC között (-13 ºF és
+131 ºF között)

Tárolási hőmérséklet -40 ºC és +70 ºC között (-40 ºF és
+158 ºF között)

Relatív páratartalom <95%

Rendelési információ

LBC 3470/00 hangszóró kürt
Tölcsérhangszóró 15 W, kerek, ABS anyagból, víz- és
porvédelem az IP65 szerint, rögzített 0,5 m-es, 4-eres
csatlakozókábel, világosszürke RAL 7035.
Rendelésszám LBC3470/00

 

3 | LBC 3470/00 tölcsérhangszóró

Képviselő:

Hungary:     
Robert Bosch Kft.
Gyömrõi út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu

    

© Bosch Security Systems Llc 2015 | Az adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak
6072011019 | hu, V6, 01. Július 2015


