
Bosch innovativa högtalar- 
lösningar i stora affärer

 Kvaltiativt tal och bakgrundsmusik
 Högtalarlösningar för alla områden
 Innovativ teknik 
 Attraktiv design
 Utmärkt värde för pengarna

Stora affärer
Stora affärer innebär med sina omväxlande platser och 
stora ytor särskilda akustiska utmaningar. En typisk stor 
affär har en kombination av höga takområden som t.ex. 
utställningsrum och lager, mindre utrymmen med lågt 
i tak som t.ex. restauranger och kontor samt 
utomhusutrymmen som t.ex. parkeringsanläggningar. 

Varje område kräver sin egen akustiska lösning för att 
ge kvalitativ talförståelse och överensstämmelse med 
IEC60849 (eller nationella motsvarigheter) för 
utropnings- och utrymningsändamål. Dessutom bör 
bakgrundsmusik (BGM) stödjas på passande nivåer 
för att skapa rätt atmosfär i varje specifik område.
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Bosch högtalarkluster
För stora och höga takområden är Boschs 
högtalarkluster den ideala akustiklösningen. Med en 
stor öppningsvinkel och en hög ljudtrycksnivå (sound 
pressure level, SPL), säkerställer den god taluppfattning 
i ett område på minst 600 kvadratmeter. Den höga 
ljudtrycksnivån (SPL) gör det möjligt för högtalaren att 
placeras högt uppe medan den fortfarande ger jämn 
täckning av alla områden. Genom projicering av ljud från 
ovan övervinner högtalarklustret på ett effektivt sätt 
vanliga hinder som till exempel stora utställningsföremål, 
förvaringshyllor och lådor ställda på varandra. 
Den speciella akustikdesignen garanterar god 
musikåtergivning på en jämn nivå.
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Bosch modulär takhögtalare
För andra områden i stora affärsmiljöer som till exempel 
korridorer, kontor och restauranger är raden av Boschs 
modulära takhögtalare en exceptionellt kostnadseffektiv 
lösning.  
Ett noggrant urval av givare, var och en med olika 
akustiska kapaciteter samt en rad installationsalternativ, 
gör det möjligt att specialanpassa särskilda utrymmen: 
koaxialhögtalare med hög kvalitet och brandkåpa kan 
installeras i restaurangens innertak där EVAC-
överensstämmelse krävs och bra bakgrundsmusik är 

önskvärd; i kontorsutrymmena kan koaxialhögtalare 
med låg effektivitet installeras med dammskydd. För alla 
dessa situationer ser ett standardiserat galler till att 
högtalarna ser attraktiva och enhetliga ut.  

Bosch hornhögtalare
Avrunda din installering med Boschs tåliga 
hornhögtalare i parkeringsgarageområdet så att varje 
del av den stora affären kan nås av kvalitetsljud. 

1 Affär 

Bosch högtalarkluster

2 Kontor 
Bosch modulära tak- 
högtalare

3 Restaurang 
Bosch modulära tak- 
högtalare

4 Förvaring 
Bosch högtalarkluster

5 Parkering 
Bosch hornhögtalare

Bosch systemelement

 Högtalarkluster

 Modulära takhögtalare 

 Hornhögtalare

 Praesideo-system
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EVAC-överensstämmelse
Boschs högtalare passar för användning inom talande 
utrymningslarm och uppfyller standarderna  
i BS 5839 pt 8 samt IEC60849-standarderna. 
Praesideo är certifierat av TÜV för IEC60849, den 
internationella standarden för röstlarmsystem.

Leder vägen inom akustisk utmärkthet 

Kompletta högtalarsystem
Högtalar- och talat utrymningslarm Bosch Praesideo 
används för att leda utrop, förinspelade meddelanden 
och bakgrundsmusik till relevant område. Alla Bosch-
högtalare är optimerade för användning tillsammans 
med Bosch Praesideo och noggrant testade avseende 
hållbarhet vilket säkerställer smidig drift.


