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u Vhodný pro námořní a průmyslové aplikace

u Odolný polyester zpevněný skleněnými vlákny
zpomalující hoření

u Snížené náklady na údržbu

u Korozivzdorný a odolný proti působení chemických
látek

u Stupeň krytí proti vodě a prachu IP 66 a IP 67

Tlakový reproduktor Bosch LBC 3428/00 je speciálně
navržen pro zajištění vynikající reprodukce zvuku
v námořních aplikacích a jiných průmyslových
prostředích. Je robustní, odolný proti vodě a prachu,
proti korozívním účinkům mořské vody a většiny
průmyslových ovzduší. Je vhodný pro stacionární i
mobilní systémy a vzhledem k pevnosti a dobrému
akustickému výkonu je také ideální pro obyčejné
komerční a průmyslové aplikace.

Funkce

Tlakový reproduktor je vyroben z polyesteru
zpevněného skleněnými vlákny (GRP) a odolného proti
ultrafialovému záření. Tento pevný, ohnivzdorný a
korozivzdorný materiál je velmi spolehlivý a snižuje
náklady na údržbu. Polyester zpevněný skleněnými
vlákny je také odolný proti působení chemických látek
a teplotně stálý, takže je ideální i pro nejdrsnější
prostředí. Zvukovody jsou odolné proti povětrnostním
vlivům. Obsahují nosné držáky z nerezové oceli se
zakrytými šrouby, aby se zvýšila odolnost proti korozi.
Jsou vybaveny dvěma vstupy pro 20mm vývodky
(standardně je dodávána jedna vývodka)
zjednodušujícími průchozí zapojení.

Certifikáty a osvědčení

Všechny reproduktory společnosti Bosch jsou navrženy
tak, aby vydržely pracovat nepřetržitě 100 hodin při
svém jmenovitém výkonu v souladu s normami 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 lepší spolehlivost za extrémních podmínek,
která vede k větší spokojenosti zákazníků, delší
životnosti a zmenšení pravděpodobnosti vzniku závady
nebo snížení výkonu.

Bezpečnost V souladu s normou EN 60065

Odolnost proti vodě a
prachu

Krytí IP 66 a IP 67 podle normy
IEC 60529

Oblast Certifikace

Evropa CE



Poznámky k instalaci/konfiguraci

Tlakový reproduktor obsahuje vestavěný transformátor
s odbočkami na primárním vinutí pro nastavení
různých výkonů.
Je dodáván s robustním nosným držákem umožňujícím
přesně nasměrovat šíření zvuku. Držák je opatřen
západkou, která zajistí, že zůstane ve správně poloze.

Rozměry v mm (palcích)

Odbočky
transformátoru

Napáj
ení

 

Společn
ý vodič

Fáze 15 W  

1 2 15,0  

2 3 7,5  

3 4 5,0  

1 3 4,0  

2 4 2,0  

1 4 0,8  

Schéma zapojení

Kmitočtová charakteristika

Polární diagram (měřeno s růžovým šumem)
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Akustický výkon stanovený na oktávu

Zahrnuté díly

Množstv
í

Součást

1 LBC 3428/00 Tlakový reproduktor

1 Kabelová vývodka

Technické specifikace

Elektrické parametry*

Maximální výkon 22,5 W

Jmenovitý výkon 15 / 7,5 / 5 / 4 / 2 / 0,8 W
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Úroveň akustického tlaku
při 15 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

114 dB / 102 dB (SPL)

Efektivní kmitočtový rozsah
(-10 dB)

380 Hz až 5,5 kHz

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

160 ° / 55 °

Jmenovité napájecí napětí 100 V

Jmenovitá impedance 667 ohmů

Konektor Svorkovnice se šrouby

* Provozně technické údaje podle normy IEC 60268-5

Mechanické parametry

Rozměry (d x pmax) 245 × 163 mm

Hmotnost 2,6 kg

Barva Světle šedá (odstín RAL 7035)

Průměr kabelu 8 až 12 mm

Prostředí

Provozní teplota -25 °C až +55 °C

Skladovací teplota -40 až +70 °C

Relativní vlhkost < 95 %

Informace o objednání

LBC 3428/00 Tlakový reproduktor
Tlakový reproduktor 15 W, kruhový, materiál GRP,
vhodný pro námořní a průmyslové aplikace, stupeň
krytí proti vodě a prachu IP 67, světle šedá barva
RAL 7035.
Číslo objednávky LBC3428/00

Hardwarové příslušenství

LBC 1256/00 Spojovací adaptér EVAC
Spojovací adaptér pro nouzový systém, keramický
konektor se šrouby se 3 vývody a předem
nainstalovanou tepelnou pojistkou, instaluje se sériově
se 100V primárním vinutím reproduktorové jednotky,
sada 100 kusů.
Číslo objednávky LBC1256/00
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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
www.boschsecurity.cz
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