
Bosch innovative 
højttalerløsninger i varehuse

 Tale og baggrundsmusik i høj kvalitet
 Højttalerløsninger til alle områder
 Innovative teknologier 
 Attraktivt design
 Du får meget for pengene

Varehuse
Varehuse, med deres forskellige store områder, 
udgør særlige udfordringer mht. lyd. Et typisk varehus 
er en kombination af højloftede områder, så som store 
udstillingsrum og lagerbygninger, mindre lavloftede 
områder som f.eks. restauranter og kontorer samt 
udendørs områder som parkeringsfaciliteter. Hvert 

område kræver sin egen lydløsning for at kunne levere 
talegengivelse i høj kvalitet og overholdelse af IEC60849 
(eller tilsvarende) med henblik på personsøgning 
og evakuering. Derudover bør der være mulighed 
for baggrundsmusik i passende niveauer for at skabe 
den rette stemning i hver specifikke zone.
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Bosch Hemi-Directional højttaler
Bosch Hemi-Directional højttaler er den ideelle 
lydløsning til store, hævede loftsområder. Med en stor 
åbningsvinkel og et højt lydtryk (sound pressure level, 
SPL) sikrer den god talegengivelse over et område på 
mindst 600 kvadratmeter. På grund af det høje lydtryk 
kan højttaleren placeres højt og samtidigt yde dækning 
til alle områder. Hemi-Directional højttaleren hænger 
i loftet, og klarer derfor let almindelige forhindringer 
som store udstillinger, opbevaringshylder og stablede 
kasser. Det særlige akustiske design garanterer en god 
musikgengivelse på et konstant niveau.
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Bosch modulær loftshøjttaler
Til andre områder i varehusmiljøet som f.eks. forhaller, 
kontorer og restaurant er Bosch modulære 
loftshøjttalere en utroligt omkostningseffektiv løsning.  
Et omhyggeligt udvalgt antal transducere, hver med 
forskellige akustiske egenskaber og flere 
installationsmuligheder, gør det muligt at tilpasse 
specifikke områder: Coaxiale højttalere med høj ydeevne 
og firedome kan installeres i det forsænkede loft 
i restauranter, hvor der kræves overholdelse af EVAC 
regler og hvor der ønskes god baggrundsmusik; 

i kontorområderne kan der installeres coaxiale højttalere 
med lavere ydeevne og beskyttende støv bagboks.  
Til alle disse situationer sørger et standardiseret gitter 
for et attraktivt og ensartet udseende.  

Bosch hornhøjttaler
Fuldend installationen med robuste Bosch 
hornhøjttalere i parkerings/garage området, så kan hver 
en del af varehuset nås med lyd i god kvalitet. 

1 Forretning 
Bosch Hemi-Directional 

højttalere

2 Kontor 
Bosch modulære  
loftshøjttalere

3 Restaurant 
Bosch modulære  
loftshøjttalere

4 Lagerrum 
Bosch Hemi-Directional 
højttalere

5 Parkering 
Bosch hornhøjttalere

Bosch systemelementer

 Hemi-Directional højttaler

 Modulær loftshøjttaler

 Hornhøjttaler

 Praesideo-system
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Overholdelse af EVAC
Bosch højttalere kan bruges i talevarslings systemer 
og overholder BS 5839 del 8 og IEC60849-standarder. 
Praesideo er certificeret af TÜV for IEC60849, den 
internationale standard for talevarslings systemer.

Førende inden for lyd. 

Samlede løsninger til offentlige steder
Bosch Praesideo-lydsystemet til offentlige steder 
og nødsituationer bruges til at sende meddelelser, 
forudindspillede meddelelser og baggrundsmusik. 
Alle Bosch højttalere er optimeret til brug i kombination 
med Bosch Praesideo-systemet og er gennemtestet 
for holdbarhed, hvilket sikrer nem drift.


