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u Kompaktní velikost

u Vestavěná dolní propust

u Součástí dodávky je nástěnný nosný držák

u Aplikace s univerzální montáží

u Volitelný vstup 70 V, 100 V a 4 ohmy

Jednotka LB1‑SW60 je ideálním řešením pro vylepšení
nízkých kmitočtů v běžných aplikacích veřejného
ozvučení.
Jedná se o skříňkový subwoofer 60 W, který
reprodukuje nízkokmitočtovou část obsahu vstupního
signálu s plným rozsahem. Vestavěná dolní propust
odstraňuje potřebu externí výhybky. Subwoofer je
vybaven vyladěnou skříní s otvory a 8" basovým
reproduktorem zajišťujícím precizní reprodukci
hřejivých basů. Subwoofer je určen k použití
v kombinaci s menšími reproduktory, takzvanými
satelitními reproduktory. Tyto menší reproduktory
reprodukují plný kmitočtový rozsah, ale vzhledem ke
svým malým rozměrům ztrácejí schopnost
reprodukovat basy. Je možné zkombinovat jeden nebo
více subwooferů se stropními, skříňkovými nebo
sloupcovými reproduktory či zvukovými projektory od
společnosti Bosch.
Vestavěný přizpůsobovací transformátor umožňuje
snadnou integraci do stávajících a nových instalací
s konstantním napětím.

Certifikáty a osvědčení

Všechny reproduktory společnosti Bosch jsou navrženy
tak, aby vydržely pracovat 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 mimořádná spolehlivost za extrémních
podmínek, která vede k větší spokojenosti zákazníků,
prodloužení životnosti a zmenšení pravděpodobnosti
vzniku závady nebo snížení výkonu.

CE Prohlášení o shodě

Bezpečnost V souladu s normou EN 60065

Oblast Certifikace

Evropa CE



Poznámky k instalaci/konfiguraci

Subwoofer LB1‑SW60 lze umístit na podlahu nebo
připevnit na stěnu. Pro skrytou montáž na stěnu je
standardně dodáván nástěnný držák.
Zadní strana skříňky je opatřena otvory pro šrouby
určenými pro připevnění nástěnného držáku pro
montáž subwooferu na stěnu ve vodorovné nebo svislé
poloze. Standardní součástí dodávky je šablona pro
vyvrtání otvorů.
Polohu štítku s logem společnosti Bosch lze snadno
upravit tak, aby odpovídala orientaci montáže.

 
K připojení se používá zásuvná svorkovnice pro
4 vodiče na zadní straně skříňky, která umožňuje
připojit všechny příchozí a odchozí vodiče se stejným
potenciálem do samostatné svorky.

 
V blízkosti svorkovnice se nachází plocha přizpůsobená
pro montáž volitelné keramické svorkovnice s tepelnou
pojistkou.
Výkonové odbočky pro napětí 70 V i 100 V umožňují
zvolit vyzařování s plným, polovičním, čtvrtinovým,
osminovým výkonem a impedancí 4 ohmy.
Volič na přední straně skříňky zjednodušuje výběr
požadovaného nastavení výkonu. Přístup k tomuto
voliči lze získat po vyjmutí štítku s logem společnosti
Bosch.
Kovovou přední mřížku lze ze skřínky sejmout, aby na
ni bylo možné snadno nanést barvu, je-li to potřebné.

Aplikace s univerzální montáží skříňkového subwooferu
LB1‑SW60

Pohled zezadu na skříňkový subwoofer LB1‑SW60 se
zobrazením otvorů pro šrouby pro nosný držák a
svorkovnice pro připojení
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Rozměry skříňkového subwooferu LB1‑SW60
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4 Ohm
 

 XX –  60 W
 

60 W – 30 W

 
30 W – 15 W

  

15 W – 7,5 W  

7,5  W - XX

100 V –   70 V
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Schéma zapojení skříňkového subwooferu LB1‑SW60
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Kmitočtová charakteristika skříňkového subwooferu
LB1‑SW60

 

 

 

 

Citlivost oktávového kmitočtového pásma*

 SPL
oktávového
pásma
1 W/m

Celková SPL
oktávového
pásma
1 W/m

Celková SPL
oktávového
pásma
Pmax/m

125 Hz 80,0 - -

250 Hz 75,6 - -

500 Hz 73,0 - -

1 000 Hz 62,2 - -

2 000 Hz 44,0   

4 000 Hz 33,5 - -

8 000 Hz 29,3 - -

Při použití
váhového
filtru A

- 63,2 80,1

Při použití
váhového
filtru Lin

- 76,8 93,5

Akustický výkon stanovený na oktávu
* (Veškerá měření jsou prováděna s růžovým šumem.
Hodnoty jsou uvedené v jednotce dB SPL)

Zahrnuté díly

Množství Součásti

1 LB1‑SW60

1 Šablona pro vyvrtání otvorů pro montáž na stěnu

1 Návod k instalaci

Technické specifikace

Elektrické hodnoty*

Popis LB1‑SW60 Skříňkový subwoofer

Maximální výkon 90 W

Jmenovitý výkon (PHC) 60 W

Výkonové odbočky 60 / 30 / 15 / 7,5 W

Úroveň akustického tlaku
při jmenovitém výkonu /
1 W (70 Hz, 1 m)

106 / 88 dB

Efektivní kmitočtový rozsah
(-10 dB)

45 Hz až 150 Hz

Jmenovité napájecí napětí 15,5 / 70 / 100 V

Jmenovitá impedance 4 / 83,5 / 167 ohmů

Konektor Zásuvná svorkovnice pro 4 vodiče

* Provozně technické údaje podle normy IEC 60268‑5

Mechanické hodnoty

Rozměry (v × š × h) 690 × 347 × 200 mm
 

Hmotnost 12,4 kg

Barva Bílá (odstín RAL 9010)

Materiál  

– Skříňka reproduktoru MDF

– Přední mřížka Ocel

Prostředí

Provozní teplota -25 °C až +55 °C

Skladovací teplota –40 °C až +70 °C

Relativní vlhkost < 95 %

Informace o objednání

LB1-SW60 Skříňkový subwoofer 60 W
Skříňkový subwoofer 60 W, skříňka z desek MDF
s přední kovovou mřížkou, bílá barva RAL 9010,
vestavěná dolní propust, volitelný vstup 70 V, 100 V
a 4 ohmy, součástí dodávky je nástěnný nosný držák.
Číslo objednávky LB1-SW60
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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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