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u Velmi dobrá srozumitelnost řeči a reprodukce hudby
na pozadí

u Klínové provedení

u K dispozici v černé nebo bílé barvě

u Konstrukce MDF

u Vyhovuje mezinárodním instalačním
a bezpečnostním předpisům

LB1-BW12-x představuje obousměrný 12W cenově
přístupný reproduktor pro vnitřní použití. Provedení
ozvučnice vytváří široký otevřený úhel a reproduktor je
tak vhodný pro dlouhé chodby. Otvory ve tvaru klíčové
dírky v zadní části umožňují snadnou a rychlou montáž
na zeď. Skříň je dostupná v černé nebo bílé barvě.

Funkce

Kryty z masivního a pevného materiálu MDF (Medium
Density Fiberboard) jsou pokryty odolným a snadno
čistitelným černým nebo bílým vinylem. Přední části
ABS jsou zakryty jemnou tkanou látkou odpovídající
barvy.
Skříně obsahují dva dvoucívkové reproduktorové
měniče umístěné na ozvučovači uloženém pod úhlem,
který tak nabízí široký vyzařovací úhel. Tento model je
určen pro dlouhé chodby, např. v obchodních
pasážích.

Certifikáty a osvědčení

Všechny reproduktory společnosti Bosch jsou navrženy
tak, aby vydržely pracovat 100 hodin při svém
jmenovitém výkonu v souladu s normou pro
zatížitelnost IEC 268-5. Společnost Bosch také vyvinula
test simulovaného vystavení akustické zpětné vazbě
SAFE (Simulated Acoustical Feedback Exposure), který

dokazuje, že reproduktory krátkodobě vydrží
dvojnásobek svého jmenovitého výkonu. Tím je
zaručena mimořádná spolehlivost za extrémních
podmínek, která vede k větší spokojenosti zákazníků,
prodloužení životnosti a zmenšení pravděpodobnosti
vzniku závady nebo snížení výkonu.

Bezpečnost V souladu s normou EN 60065

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Tři otvory ve tvaru klíčové dírky v zadní stěně umožňují
snadnou a rychlou montáž na zeď. Pro zapojení na
místě je zadní stěna opatřena praktickou, snadno
použitelnou čtyřipólovou svorkovnicí se zásuvnými
kontakty. Svorkovnice je uzpůsobena pro připojení
k různým odbočkám 100 V přizpůsobovacího
transformátoru umístěného ve skříňce, které určují
výkon reproduktoru. Umožňuje tak výběr vyzařování
s plným, polovičnímnebo čtvrtinovým jmenovitým
výkonem (v krocích po 3 dB).
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Schéma zapojení

 

Kmitočtová charakteristika

 

Polární diagram (měřeno s růžovým šumem)

Technické specifikace

Elektrické hodnoty*

Maximální výkon 18 W

Jmenovitý výkon 12 / 6 / 3 W

Úroveň akustického tlaku při
12 W / 1 W
(1 kHz, 1 m)

97/86 dB (SPL)

Efektivní kmitočtový rozsah
(−10 dB)

140 Hz až 20 kHz

Vyzařovací úhel
při 1 kHz / 4 kHz (–6 dB)

270° / 165°

Jmenovité napájecí napětí 100 V

Jmenovitá impedance 833 ohmů

Konektor Zásuvná svorkovnice s 4 vývody

* Provozně technické údaje podle normy IEC 60268‑5

Mechanické hodnoty

Rozměry 
(V × Š × H)

240 x 238 x 133 mm
 

Hmotnost 1,5 kg

Barva Černá (model D) nebo bílá (model
L)

   skříňka/látka (model D) Odpovídá RAL 9004 / RAL 9004

   skříňka/látka (model L) Odpovídá RAL 9010 / RAL 7044
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Prostředí

Provozní teplota −25 °C až +55 °C

Skladovací teplota –40 °C až +70 °C

Relativní vlhkost < 95 %

Informace o objednání

LB1‑BW12‑D Obousměrný skříňkový reproduktor
Obousměrný skříňkový reproduktor 12 W, skříňka
z desek MDF s předními stranami z jemné tkané látky,
černá povrchová úprava, 3 otvory ve tvaru klíčové dírky
pro montáž na stěnu.
Číslo objednávky LB1-BW12-D

LB1‑BW12‑L Obousměrný skříňkový reproduktor
Obousměrný skříňkový reproduktor 12 W, skříňka
z desek MDF s předními stranami z jemné tkané látky,
bílá povrchová úprava, 3 otvory ve tvaru klíčové dírky
pro montáž na stěnu.
Číslo objednávky LB1-BW12-L
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Zastoupeno společností:

Czech Republic     
Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
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