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u Εγκεκριμένο κατά ATEX

u Συμμόρφωση κατά CENELEC

u Πιστοποιημένο κατά BASEEFA

u Πολυεστέρας με ενίσχυση από γυαλί με ισχυρές
ιδιότητες επιβράδυνσης πυρός

u Μειωμένο κόστος συντήρησης

Τα μεγάφωνα τύπου κόρνας LBC 3437/00 και
LBC 3438/00 της Bosch έχουν σχεδιαστεί και εγκριθεί
ειδικά για εγκαταστάσεις όπου ενδέχεται να υπάρχουν
εκρηκτικά μίγματα αερίου-αέρα. Είναι κατάλληλα για
χρήση σε όλες τις ομάδες αερίων,
συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου.

Επισκόπηση συστήματος

Το μεγάφωνο LBC 3437/00 έχει ονομαστική τάση
ισχύος 15 W, ενώ το μεγάφωνο LBC 3438/00 έχει
25 W.

Περιγραφή λειτουργ.

Οι δίοδοι πυρός, η κόρνα και το σώμα και των δύο
μεγαφώνων είναι από πολυεστέρα με ενίσχυση από
γυαλί (GRP), με αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία.
Αυτό το ισχυρό, ανθεκτικό υλικό με αντιπυρική και
αντιδιαβρωτική προστασία παρέχει μεγαλύτερη
αξιοπιστία και μειωμένο κόστος συντήρησης. Το GRP
παρουσιάζει επίσης αντοχή στα χημικά και είναι θερμικά
σταθερό, καθιστώντας το ιδανικό ακόμη και για τα
πλέον δυσμενή περιβάλλοντα. Οι κόρνες είναι
αδιάβροχες και ενσωματώνουν στηρίγματα τοποθέτησης
από ανοξείδωτο χάλυβα και ενσωματωμένες βίδες
καλύμματος, καθώς και μια μονάδα συσσωμάτωσης από

ανοξείδωτο χάλυβα, για την αύξηση της αντιδιαβρωτικής
τους προστασίας. Περιλαμβάνονται στον τυπικό
εξοπλισμό με κύλινδρο EExdIIC.

Εγκρίσεις χωρών

Όλα τα μεγάφωνα της Bosch έχουν σχεδιαστεί για
λειτουργία στην ονομαστική τους ισχύ για 100 ώρες,
σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 268‑5 περί Ικανότητας
Διαχείρισης Ισχύος (PHC). Η Bosch έχει επίσης
αναπτύξει τη δοκιμή SAFE (Προσομοιωμένη έκθεση σε
ακουστική ανάδραση), ώστε να αποδεικνύει ότι
μπορούν να αντέξουν τη διπλάσια από την ονομαστική
τους ισχύ για σύντομα χρονικά διαστήματα. Αυτό
διασφαλίζει επιπλέον αξιοπιστία υπό ακραίες συνθήκες,
η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε μεγαλύτερη
ικανοποίηση από πλευράς πελατών, μεγαλύτερη
διάρκεια λειτουργίας και πολύ λιγότερες πιθανότητες
αποτυχίας ή επιδείνωσης της απόδοσης.

Αυτοσβενόμενο σύμφωνα με την κατηγορία UL 94 V1

Προστασία από νερό και
σκόνη

σύμφωνα με το πρότυπο EN 60529,
IP 66 και IP 67

ATEX Ex II 2 GD



BASEEFA * EExd II C T5, ζώνες 1 και 2
(LBC 3437/00)
EExd II C T4, ζώνες 1 και 2
(LBC 3438/00)
Πιστ. Αρ. BAS00ATEX2097X

CENELEC ** EN 50014
EN 50018

* BASEEFA = Βρετανική εγκεκριμένη υπηρεσία για
ηλεκτρικό εξοπλισμό σε εύφλεκτα περιβάλλοντα
** CENELEC = Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής
Τυποποίησης

Περιοχή Πιστοποίηση

Ευρώπη CE

BASEEF
A

Προγραμματισμός

Τα μεγάφωνα τύπου κόρνας περιλαμβάνουν έναν
ενσωματωμένο μετασχηματιστή με δυνατότητα
διαβάθμισης της ισχύος, για διαφορετικές ρυθμίσεις
ισχύος.
Τα μεγάφωνα τύπου κόρνας είναι εξοπλισμένα με ένα
ανθεκτικό στήριγμα τοποθέτησης, καθιστώντας δυνατή
την ακριβή κατεύθυνση της δέσμης ήχου. Το στήριγμα
διαθέτει εγκατάσταση αναστολέα, ώστε να διασφαλίζετε
τη συνεχώς σωστή τοποθέτησή του.

Διαστάσεις σε mm (in)

Απόκριση συχνότητας

Διαβαθμίσεις
μετασχηματιστή

Ονομαστική
ισχύς

 

Κοινή Φάση 15 W 25 W  

1 2 15,0 25,0  

2 3 7,5 12,5  

3 4 5,0 6,0  

1 3 4,0 4,0  

2 4 2,0 2,0  

1 4 0,8 1,0  

Διάγραμμα κυκλώματος

Πολικό διάγραμμα (μέτρηση με ροζ θόρυβο)

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητ
α

Εξάρτημα

1 LBC 343x/00 Μεγάφωνο τύπου κόρνας

1 Κύλινδρος EExd II C
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Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά*

Προϊόν LBC 3437/00 LBC 3438/00

Μέγιστη ισχύς 22,5 W 37,5 W

Ονομαστική ισχύς 15/75/4/5/2002/0,
8 W

25/12,5/4/6/2002/
1 W

SPL στην
ονομαστική ισχύ / 1
W
(1 kHz, 1 m)

112 / 100 dB (SPL) 114 / 100 dB (SPL)

Ωφέλιμο εύρος
συχνοτήτων
(-10 dB)

420 Hz έως 3,5 kHz 420 Hz έως 3,5 kHz

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

160° / 60° 160° / 60°

Ονομαστική τάση 100 V 100 V

Ονομαστική
αντίσταση

667 ohm 400 ohm

Σύνδεσμος Βιδωτός ακροδέκτης Βιδωτός ακροδέκτης

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

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις 
(Μ x Β, μέγ.)

271 x 170 mm 
(10,7 x 6,7 in)

271 x 170 mm 
(10,7 x 6,7 in)

Βάρος 5 kg (11 lb) 5 kg (11 lb)

Χρώμα Φυσικό μαύρο Φυσικό μαύρο

Διάμετρος καλωδίου 7,5 mm έως 11,9
mm
(0,3 in έως 0,5 in)

7,5 mm έως 11,9
mm
(0,3 in έως 0,5 in)

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία
λειτουργίας

-20ºC έως +55ºC
(-4ºF έως +131ºF)

-20ºC έως +50ºC
(-4ºF έως +122ºF)

Θερμοκρασία
αποθήκευσης

-40ºC έως +70ºC
(-40ºF έως +158ºF)

-40ºC έως +70ºC
(-40ºF έως +158ºF)

Σχετική υγρασία <95% <95%

Πληροφορίες παραγγελίας

LBC 3437/00 Μεγάφωνο τύπου κόρνας
Μεγάφωνο τύπου κόρνας 15 W, κυκλικό, υλικό από
GRP, ανθεκτικό στη φλόγα, εγκεκριμένο κατά
ATEX EX II 2 GD, BASEEFA EExd II C T5, ζώνες 1 και 2,
προστασία από νερό και σκόνη IP67, φυσικό μαύρο.
Αρ. παραγγελίας LBC3437/00

LBC 3438/00 Μεγάφωνο τύπου κόρνας
Μεγάφωνο τύπου κόρνας 25 W, κυκλικό, υλικό από
GRP, ανθεκτικό στη φλόγα, εγκεκριμένο κατά
ATEX EX II 2 GD, BASEEFA EExd II C T4, ζώνες 1 και 2,
προστασία από νερό και σκόνη IP67, φυσικό μαύρο.
Αρ. παραγγελίας LBC3438/00
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Εκπροσωπούμενη από:

Greece:     
Robert Bosch S.A.
162, Kifissou Ave.
121 31 Peristeri, Greece
Phone: +30 210 5701352
Fax: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecutity.gr

Robert Bosch A.E.
Κηφισσού 162,
121 31 Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 5701352
Fax.: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecutity.gr
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