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u Καλή καταληπτότητα ομιλίας και αναπαραγωγή
μουσικής υποβάθρου

u Ειδικό σχήμα για τοποθέτηση σε γωνίες

u Διατίθεται σε μαύρο ή λευκό χρώμα

u Κατασκευή από MDF

u Συμμόρφωση με το διεθνή κανονισμούς
εγκατάστασης και ασφάλειας

Η μονάδα LB1-CW06-x είναι ένα οικονομικό μεγάφωνο
γενικής χρήσης 6 W για εσωτερική χρήση. Δύο
βραχίονες με οπές, οι οποίοι είναι στερεωμένοι στη μία
πλευρά, εξασφαλίζουν τη γρήγορη και εύκολη
τοποθέτηση σε γωνίες ανάμεσα σε δύο τοίχους ή
ανάμεσα σε έναν τοίχο και την οροφή. Η καμπίνα
διατίθεται σε μαύρο ή λευκό χρώμα.

Περιγραφή λειτουργ.

Τα ανθεκτικά, συμπαγή περιβλήματα από MDF
(ινόπλακα μέσης πυκνότητας) καλύπτονται από ένα
ανθεκτικό, εύκολο στο καθάρισμα βινύλιο σε λευκό ή
μαύρο χρώμα. Οι προσόψεις από ABS καλύπτονται από
ύφασμα λεπτής ύφανσης αντίστοιχου χρώματος.
Τα σχήματα των καμπίνων καθιστούν δυνατή την
εγκατάσταση σε γωνίες ανάμεσα σε τοίχους και
ανάμεσα σε τοίχο και οροφή.

Προγραμματισμός

Παρέχουν δύο στηρίγματα με οπές στη μία πλευρά της
καμπίνας για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση σε τοίχο.
Η άλλη πλευρά της καμπίνας παρέχεται με δύο ελαστικά
πόδια για την απορρόφηση ανεπιθύμητων κραδασμών
και την ασφαλή τοποθέτηση.

Στην πλαϊνή πλευρά υπάρχει μια βολική, εύχρηστη,
4‑πολική κλεμοσειρά ακροδεκτών τύπου "push-in, για
επιτόπου καλωδίωση. Αυτή η κλεμοσειρά ακροδεκτών
διαθέτει πρόβλεψη για διαβάθμιση ισχύος στον
αντίστοιχο μετασχηματιστή 100 V στην καμπίνα. Καθιστά
δυνατή την επιλογή ονομαστικής ακτινοβολίας πλήρους
ισχύος, ημισείας ισχύοςή ισχύος ενός τετάρτου (σε
βήματα των 3 dB).

Διαστάσεις σε mm
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Ø

Διάγραμμα κυκλώματος

 

Απόκριση συχνότητας

 

Οριζόντιο πολικό διάγραμμα (μέτρηση με ροζ θόρυβο)

 

Κατακόρυφο πολικό διάγραμμα (μέτρηση με ροζ θόρυβο)

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά*

Μέγιστη ισχύς 9 W

Ονομαστική ισχύς 6 / 3 / 1,5 W

Στάθμη πίεσης ήχου
στα 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

99 dB / 91 dB (SPL)

Ωφέλιμο εύρος συχνοτήτων
(-10 dB)

180 Hz έως 20 kHz

Γωνία ανοίγματος 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)

   οριζόντια 165° / 95°

   κατακόρυφα 150° / 75°

Ονομαστική τάση εισόδου 100 V

Ονομαστική σύνθετη αντίσταση 1667 ohm

Υποδοχή σύνδεσης 4-πολική κλεμοσειρά ακροδεκτών
τύπου 'push-in'

* Δεδομένα τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με το
πρότυπο IEC 60268‑5

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις
(Υ x Π x Β)

240 x 151 x 138 mm
(9,5 x 5,9 x 5,6 in.)

Βάρος 0,8 kg (1,8 lb)

Χρώμα Μαύρο (Δ) ή λευκό (Μ)

   καμπίνα / ύφασμα (Δ) Συνδυάζεται με το RAL 9004 /
RAL 9004

   καμπίνα / ύφασμα (Μ) Συνδυάζεται με το RAL 9010 /
RAL 7044
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Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας -25ºC έως +55ºC
(-13ºF έως +131ºF)

Θερμοκρασία αποθήκευσης -40ºC έως +70ºC
(-40ºF έως +158ºF)

Σχετική υγρασία <95%

Πληροφορίες παραγγελίας

LB1‑CW06‑D Μεγάφωνο καμπίνα για τοποθέτηση σε γω-
νία
Μεγάφωνο καμπίνας 6 W για τοποθέτηση σε γωνία,
περίβλημα από MDF με πρόσοψη από ύφασμα λεπτής
ύφανσης, φινίρισμα σε μαύρο χρώμα, ειδικό σχήμα για
τοποθέτηση σε γωνίες, παρέχεται με δύο βραχίονες με
οπές.
Αρ. παραγγελίας LB1-CW06-D

LB1‑CW06‑L Μεγάφωνο καμπίνα για τοποθέτηση σε γω-
νία
Μεγάφωνο καμπίνας 6 W για τοποθέτηση σε γωνία,
περίβλημα από MDF με πρόσοψη από ύφασμα λεπτής
ύφανσης, φινίρισμα σε λευκό χρώμα, ειδικό σχήμα για
τοποθέτηση σε γωνίες, παρέχεται με δύο βραχίονες με
οπές.
Αρ. παραγγελίας LB1-CW06-L
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