
Modulární stropní reproduktor
Chytré řešení ozvučení do libovolného stropu
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Univerzálnost se snoubí s jednoduchostí
Řadu modulárních stropních reproduktorů od společnosti Bosch lze 
použít pro široké spektrum typů stropů. Konstrukce, která byla navržena 
s přihlédnutím k potřebám montážních pracovníků, může při instalaci 
ušetřit až 30 % času díky chytře navrženému balení a důmyslně 
konstruovaným součástem, například patentově přihlášenému 
keramickému konektoru s funkcí průchozího zapojení (na ohnivzdorném 
krytu), který obtížnou instalaci významně usnadňuje. Řada modulárních 
stropních reproduktorů od společnosti Bosch si díky inovativní 
modulární konstrukci a kvalitní akustice zasluhuje vaši pozornost.

Modulární konstrukce
S možností výběru měničů, které se liší příkonem a akustickým 
výkonem, mohou montážní pracovníci zvolit součásti podle 
zamýšleného použití. Řada jednotlivých reproduktorů zahrnuje 
optimální řešení pro prakticky libovolný typ stropu. S mřížkou 
standardní velikosti má modulární stropní reproduktor atraktivní 
jednotný vzhled bez ohledu na akustické požadavky specifické 
pro daný prostor. Široké možnosti výběru spolu s normalizovanými 
součástmi zjednodušují objednávání a skladování.

	Skvěle se hodí do prakticky libovolného stropu

	Inovativní modulární architektura

	Snadná instalace a údržba

	Mimořádně cenově výhodné řešení

Navrženo s ohledem na 
montážní pracovníky
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Osazování všech čtyř typů 
reproduktorů usnadňují 
a zrychlují práci tyto 
komponenty - konzola tvaru 
U a upevňovací kroužek. 
Vlevo je zobrazeno provedení 
s upevňovacím kroužkem 
se zadní stěnou, která chrání 
proti prachu a hmyzu.
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Více možností instalace
Modulární stropní reproduktor od společnosti Bosch se vyznačuje snadnou instalací a umožňuje 
využít různé možnosti montáže pro potřeby prakticky libovolného typu instalace. K dispozici 
jsou čtyři různé verze reproduktorů. Pro všechny je k dispozici volitelná indikace pilotního tónu 
spolu s deskami dohledu. Modulární stropní reproduktor představuje dokonalou kombinaci 
možností výběru a jednoduchosti.

Důmyslné balení
Aby bylo možné plně využít výhod modulární architektury, vyvinula společnost Bosch systém 
modulárního balení. V instalační krabici jsou všechny součásti samostatně zabaleny ve stejném 
pořadí, v jakém jsou třeba při instalaci.  
To umožňuje čistou a uspořádanou instalaci, která předchází chybám a neúmyslnému poškození. 

V případech, kdy je důležité požární 
zabezpečení, lze každý reproduktor 
snadno osadit a připojit do jednoho 
typu ohnivzdorného krytu. Inovativní 
keramický konektor s funkcí průchozího 
zapojení na ohnivzdorném krytu 
umožňuje předem připravit a vyzkoušet 
zapojení provedené pomocí tuhého 
kabelu systému E30 ještě před 
připojením stropního reproduktoru. 
To minimalizuje dobu instalace při 
splnění požadavků normy EVAC.
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Snadná kontrola funkčnosti
Společnost Bosch do systému zahrnula desku indikace pilotního tónu a volitelný 
stavový indikátor LED viditelný v rámečku mřížky stropního reproduktoru, které 
usnadňují kontrolu přítomnosti signálu v reproduktoru. Pro zajištění dokonalejší 
údržby je reproduktor dokonce přizpůsoben pro montáž volitelných desek 
dohledu – unikátní inovace od společnosti Bosch.

Stavový indikátor LED 
(1) zřetelně signalizuje, 
zda reproduktor správně 
funguje. Tato funkce 
významně snižuje 
dobu údržby potřebnou 
ke zjištění vadných 
reproduktorů a přináší 
nezanedbatelnou úsporu 
nákladů. Deska indikace 
pilotního tónu (2) 
a deska dohledu 
nad linkou (3).

V případech, kdy nelze 
pro reproduktor použít 
zápustnou montáž – 
například u stropů s pevným 
povrchem – usnadňuje 
instalaci elegantní krabice 
pro povrchovou montáž.
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Montážní příslušenství

Kovová  
konzola 
tvaru U 

Kovový  
ohnivzdorný 

kryt

Krabice  
pro povrcho-
vou montáž

Upevňovací 
kroužek Zadní stěna*

Zápustná montáž • • • •
Povrchová montáž • • •
Závěsná montáž •

Všechny čtyři verze reproduktorů (6 W - 4”, 6 W - 6” dvoucívkový, 12 W - 6” koaxiální, 24 W - 6” koaxiální) umožňují použití libovolného způsobu in-
stalace.

Se všemi modulárními stropními reproduktory lze použít volitelnou desku indikace pilotního tónu a desku dohledu.

* Zadní stěnu je třeba použít spolu s upevňovacím kroužkem.
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Díky důmyslné konstrukci umožňuje nyní řada modulárních stropních 
reproduktorů od společnosti Bosch ještě snadnější výběr, instalaci a údržbu.

Ověřená spolehlivost Bosch
Modulární stropní reproduktory od společnosti Bosch jsou certifikovány podle 
normy EN54-24 a splňují všechny potřebné normy pro instalace evakuačního 
rozhlasu (EN60849 a BS5839:8).
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naše webové stránky 
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Tradice kvality a inovace
Více než 100 let představuje jméno Bosch 
nejvyšší kvalitu a spolehlivost. Bosch je 
dodavatel inovativních technologií 
s celosvětovou působností, zajišťovaných 
nejvyššími standardy služeb a podpory.

Bosch Security Systems nabízí široký 
sortiment zabezpečovací techniky, 
komunikačních a ozvučovacích řešení,  
na které se spoléhají při každodenním 
používání po celém světě, od vládních 
institucí přes místa určená k shromažďování 
široké veřejnosti až po komerční prostory, 
školy a domácnosti.


