MCS 3500  Συναρμολογούμενο Σύστημα Ηχείων Οροφής
Προδιαγραφές Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών

Περίληψη
Το MCS 3500 της Bosch Security Systems είναι ένα συναρμολογούμενο σύστημα ηχείων οροφής για εφαρμογές δημόσιων ανακοινώσεων (public address) σε εσωτερικούς χώρους. Είναι το πρώτο ηχείο οροφής που χρησιμοποιεί τεχνολογία οδηγού κυμάτων που παρέχει σταθερή κατευθυντικότητα ήχου σε ένα μεγάλο εύρος οκτάβων συχνοτήτων, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα της αναπαραγωγής τόσο της ομιλίας όσο και της μουσικής. Η μεγάλη γωνία ανοίγματος των ηχείων MCS 3500 σε συνδυασμό με τον οδηγό κυμάτων, σημαίνει ότι απαιτούνται λιγότερες μονάδες για την κάλυψη δεδομένης περιοχής σε σύγκριση με παρόμοια ηχεία οροφής χωρίς οδηγό κυμάτων.

Εισαγωγή
Η σειρά MCS 3500 αποτελείται από τρεις μονάδες ηχείων, γρίλια-οδηγό κυμάτων, πλαίσιο επιφανειακής τοποθέτησης, θόλο πυραντίστασης και οπίσθιο πλαίσιο. Τα στοιχεία του συστήματος συνενώνονται για να συνθέσουν υψηλής ποιότητας ηχεία οροφής για μεγάλο εύρος εφαρμογών και καταστάσεων. 

Τα ηχεία είναι σχεδιασμένα για αναπαραγωγή ομιλίας και μουσικής και ενσωματώνουν ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά που βελτιώνουν την ποιότητα του ήχου. Σε αυτά περιλαμβάνονται ηχείο τριών κώνων, θύρα ανάκλασης μπάσων, οδηγός κυμάτων προαιρετικά και οπίσθιο πλαίσιο προαιρετικά. Η στιβαρή κατασκευή του πλαισίου μειώνει τους ανεπιθύμητους κραδασμούς.

Ο θόλος πυραντίστασης, ο οποίος τοποθετείται απευθείας στα φατνώματα της οροφής και όχι στο πλαίσιο του ηχείου, παρέχει επιπρόσθετη προστασία σε περίπτωση πυρκαγιάς. Το πυράντοχο θερμοπλαστικό που χρησιμοποιείται για το πλαίσιο του ηχείου δεν παραμορφώνεται όταν θερμαίνεται, συμβάλλοντας περαιτέρω στην πυρασφάλεια. Το ηχείο MCS 3500 είναι πιστοποιημένο με δείκτη πυραντίστασης F30 σύμφωνα με το DIN4102.

Οι μονάδες των ηχείων ενσωματώνουν πολλά χαρακτηριστικά που υποβοηθούν την εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων διακόπτη ισχύος, βιδωτούς ακροδέκτες (για καλωδίωση διέλευσης βρόχου), ενσωματωμένα βιδωτά άγκιστρα και κορδόνι ασφαλείας.

Αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής
Η προδιαγραφή για τους αρχιτέκτονες και τους μηχανικούς περιέχει αναλυτικές πληροφορίες λειτουργίας και περιγραφής σχετικά με τα ηχεία MCS 3500. Το κείμενο έχει σκοπό να βοηθήσει στην προετοιμασία ενός διαγωνισμού ή μιας προσφοράς για εγκαταστάσεις δημοσίων ανακοινώσεων. Για το σκοπό αυτό, επιτρέπεται η κατά βούληση αντιγραφή και / ή αναπαραγωγή της προδιαγραφής αυτής. Το αρχείο κειμένου διατίθεται από την Bosch Security Systems εφόσον ζητηθεί.

Περίληψη Συστήματος
Οι μονάδες συναρμολογούμενων ηχείων οροφής MCS 3500 διατίθενται με ονομαστικές ικανότητες ισχύος 6, 12 και 24 W. Η γρίλια-οδηγός κυμάτων ασφαλίζεται στο εμπρός τμήμα του πλαισίου των ηχείων με ενσωματωμένα στηρίγματα τύπου μπαγιονέτ. Ο οδηγός κυμάτων ασφαλίζεται στο πλαίσιο του ηχείου με δύο βίδες (περιλαμβάνονται). Το προαιρετικό οπίσθιο πλαίσιο (στάνταρ στη μονάδα ηχείου 24 W) ασφαλίζεται στο πίσω τμήμα του πλαισίου του ηχείου για βελτίωση της απόδοσης των χαμηλών συχνοτήτων (μπάσων). Το οπίσθιο πλαίσιο αποτρέπει επίσης τη διαφυγή του ήχου σε παρακείμενες περιοχές μέσω της ψευδοροφής και προστατεύει πλήρως το ηχείο από σκόνη και καθιστά τη μονάδα απρόσβλητη από ζωύφια.



Οι μονάδες ηχείου ασφαλίζονται σε άνοιγμα του φατνώματος οροφής με τρία ενσωματωμένα βιδωτά άγκιστρα, ή με τρεις βίδες (δεν περιλαμβάνονται). Το πλαίσιο επιφανειακής τοποθέτησης είναι για τοποθέτηση της μονάδας ηχείου σε χτιστούς τοίχους ή οροφές. Όταν χρησιμοποιείται το πλαίσιο επιφανειακής τοποθέτησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το οπίσθιο πλαίσιο.

Ο θόλος πυραντίστασης στερεώνεται στο φάτνωμα της οροφής. Εσωκλείει πλήρως το πίσω τμήμα του πλαισίου του ηχείου και εφαρμόζει στεγανά με το φάτνωμα της οροφής. Όταν χρησιμοποιείται ο θόλος πυραντίστασης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το οπίσθιο πλαίσιο. Τα ηχεία MCS 3500 με θόλους πυραντίστασης είναι πιστοποιημένα με δείκτη πυραντίστασης F30 σύμφωνα με το DIN 4102. Όλα τα πλαστικά τμήματα του MCS 3500 είναι αυτοσβενόμενα σύμφωνα με το UL94VO. Τα ηχεία είναι σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας και εγκατάστασης του EN 60065 και είναι σύμφωνα με το BS5839 part 8.

Μονάδες ηχείου
Η μονάδα ηχείου οροφής θα διαθέτει ηχείο τριών κώνων και συμβατό με τη γραμμή μετασχηματιστή 100V με ρυθμιστή ισχύος για εκπομπή ολικής, μισής και ενός τετάρτου ισχύος. Θα διαθέτει διακόπτη για τη ρύθμιση της ισχύος σε χώρο προσβάσιμο από το εμπρός τμήμα της μονάδας. Ο χώρος αυτός θα διαθέτει επίσης έναν κεραμικό βιδωτό ακροδέκτη για καλωδίωση διέλευσης βρόχου. Τα καλώδια που εισάγονται στο πλαίσιο του ηχείου από την πίσω πλευρά θα είναι προσβάσιμα από εμπρός και θα διαθέτουν διατάξεις εκτόνωσης τεντώματος για αποτροπή τραβήγματος του καλωδίου.

Το πλαίσιο θα είναι κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό πολυεστερικό υλικό ενισχυμένο με ίνες γυαλιού. Το χρώμα θα είναι μαύρο. Θα διαθέτει τρία ενσωματωμένα βιδωτά άγκιστρα για τοποθέτηση της μονάδας σε άνοιγμα του φατνώματος οροφής πάχους έως 50 mm (2 in). Για το κόψιμο της ψευδοροφής περιλαμβάνεται φόρμα κοψίματος. Για φατνώματα οροφής πάχους μεγαλύτερου από 50 mm (2 in), θα υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης του πλαισίου με τρεις βίδες (δεν περιλαμβάνονται).

Το πλαίσιο θα διαθέτει αναμονή για τοποθέτηση οπίσθιου πλαισίου, οδηγού κυμάτων και γρίλιας.
Στο πίσω μέρος του ηχείου θα στερεώνεται κάλυμμα σκόνης. Το πλαίσιο θα διαθέτει αναμονή για σύνδεση κορδονιού ασφαλείας (περιλαμβάνεται) για διευκόλυνση ανάρτησης της μονάδας ηχείου σε οποιοδήποτε βολικό σημείο κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και στο μέλλον. Το κορδόνι ασφαλείας θα αντέχει το βάρος του ηχείου. Το πλαίσιο θα περιλαμβάνει θύρα ανάκλασης μπάσων για βελτίωση της απόδοσης χαμηλών συχνοτήτων όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το οπίσθιο πλαίσιο LBC 3665/00. Θα παρέχεται αναμονή για τοποθέτηση πίνακα επίβλεψης ηχείου.

Μονάδα ηχείου LBC 3510/40   6 W
Το LBC 3510/40 θα αποδίδει ονομαστική ισχύ 6 W (μέγιστη ισχύ 9 W) και θα διαθέτει στην ονομαστική του ισχύ στάθμη ηχητικής πίεσης 98 dB σε οκτάβα 1 kHz. Η ονομαστική αντίσταση θα είναι 1666 Ω. Το εύρος συχνοτήτων θα είναι 60 Hz έως 20 kHz. Η γωνία ανοίγματος θα είναι 150Ί/120Ί στα 1kHz/4kHz (-6dB) αντίστοιχα με τοποθετημένη τη γρίλια-οδηγό κυμάτων. Η μονάδα ηχείου θα έχει βάρος 1.2 kg. (2.64 lb), διάμετρο 292 mm (11.5 in) και βάθος 98 mm (3.9 in).

Μονάδα ηχείου LBC 3520/40   12 W
Το LBC 3520/40 θα αποδίδει ονομαστική ισχύ 12 W (μέγιστη ισχύ 18 W) και θα διαθέτει στην ονομαστική του ισχύ στάθμη ηχητικής πίεσης 101 dB σε οκτάβα 1 kHz. Η ονομαστική αντίσταση θα είναι 833 Ω. Το εύρος συχνοτήτων θα είναι 60 Hz έως 20 kHz. Η γωνία ανοίγματος θα είναι 150Ί/120Ί στα 1kHz/4kHz (-6dB) αντίστοιχα με τοποθετημένη τη γρίλια-οδηγό κυμάτων. Η μονάδα ηχείου θα έχει βάρος 1.6 kg (3.52 lb), διάμετρο 292 mm (11.5 in) και βάθος 98 mm (3.9 in).

Μονάδα ηχείου LBC 3530/40   24 W
Το LBC 3530/40 θα αποδίδει ονομαστική ισχύ 24 W (μέγιστη ισχύ 36 W) και θα διαθέτει στην ονομαστική του ισχύ στάθμη ηχητικής πίεσης 105 dB σε οκτάβα 1 kHz. Η ονομαστική αντίσταση θα είναι 416 Ω. Το εύρος συχνοτήτων θα είναι 60 Hz έως 20 kHz. Η γωνία ανοίγματος θα είναι 145Ί/130Ί στα 1kHz/4kHz (-6dB) αντίστοιχα με τοποθετημένη τη γρίλια-οδηγό κυμάτων. Η μονάδα ηχείου θα έχει βάρος 2.6 kg. (5.73 lb), διάμετρο 292 mm (11.5 in) και βάθος 98 mm (3.9 in). Η μονάδα θα περιλαμβάνει το οπίσθιο πλαίσιο LBC 3665/00 για βελτίωση της απόδοσης χαμηλών συχνοτήτων σε συνδυασμό με τη θύρα ανάκλασης μπάσων.

Γρίλια
LBC 3601/01 κυκλική γρίλια-οδηγός κυμάτων (περιλαμβάνεται οδηγός κυμάτων)
Η γρίλια LBC 3603/01 θα διαθέτει σύστημα στερέωσης τύπου μπαγιονέτ τριών σημείων για στερέωση στη μονάδα ηχείου MCS 3500. Θα είναι κατασκευασμένη από μέταλλο και θα είναι βαμμένη σε χρώμα λευκό RAL 9010. Ο οδηγός κυμάτων θα περικλείεται σε μαύρο αυτοσβενόμενο (σύμφωνα με το UL94V0) υλικό ABS. Θα περιλαμβάνονται δύο βίδες στερέωσης. Η γρίλια-οδηγός κυμάτων με τον οδηγό κυμάτων θα έχει βάρος 440 g (0.96 lb), ολική διάμετρο 300 mm (11.8 in) και βάθος 50 mm (2.0 in). Η γρίλια θα έχει μοτίβο διάτρητων οπών.

Θόλος Πυραντίστασης
Μεταλλικός θόλος πυραντίστασης LBC 3650/00
Ο θόλος πυραντίστασης LBC 3650/00 θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα. Θα περιλαμβάνει οπές που ανοίγουν με ώθηση στην άνω και πλευρική επιφάνεια για δύο οδεύσεις καλωδίων (PG 13) για την τροφοδοσία της μονάδα ηχείων. Ο θόλος πυραντίστασης θα είναι πιστοποιημένος με δείκτη πυραντίστασης F30 σύμφωνα με το DIN 4102. Ο θόλος πυραντίστασης θα έχει βάρος 1.9 kg (4.18 lb), μέγιστη διάμετρο 330 mm (15.0 in) και βάθος 120 mm (7.1 in).

Οπίσθιο πλαίσιο
Οπίσθιο πλαίσιο LBC 3665/00
Το οπίσθιο πλαίσιο LBC 3665/00 θα είναι κατασκευασμένο από μαύρο αυτοσβενόμενο (σύμφωνα με το UL94V0) θερμοπλαστικό πολυεστερικό υλικό ενισχυμένο με ίνες γυαλιού. Θα παρέχεται αναμονή για τοποθέτηση πίνακα επίβλεψης ηχείου. Θα περιλαμβάνονται τρεις βίδες για τη στερέωση του οπίσθιου πλαισίου στη μονάδα ηχείου. Το οπίσθιο πλαίσιο θα έχει βάρος 550 g. (1.21 lb), μέγιστη διάμετρο 251 mm (9.9 in) και βάθος 116 mm (4.5 in).

