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u Μικρό μέγεθος

u Ενσωματωμένο χαμηλοπερατό φίλτρο

u Περιλαμβάνεται βραχίονας τοποθέτησης σε τοίχο

u Τοποθέτηση για ποικίλες εφαρμογές

u Δυνατότητα επιλογής εισόδου 70 V, 100 V και 4 Ohm

Η μονάδα LB1‑SW60 αποτελεί την ιδανική λύση για τη
βελτίωση των χαμηλών συχνοτήτων σε γενικές
εφαρμογές δημόσιων ανακοινώσεων.
Πρόκειται για ένα περίβλημα υπογούφερ 60 W, το
οποίο αναπαράγει το τμήμα χαμηλών συχνοτήτων ενός
περιεχομένου σήματος εισόδου πλήρους εύρους. Το
ενσωματωμένο χαμηλοπερατό φίλτρο εξαλείφει την
ανάγκη εξωτερικού crossover. Διαθέτει ένα
εξατομικευμένο περίβλημα με άνοιγμα και ένα γούφερ
8” που αποδίδει σφιχτή, ζεστή απόκριση μπάσων. Το
υπογούφερ έχει σχεδιαστεί για χρήση σε συνδυασμό με
μικρότερα μεγάφωνα, τα οποία ονομάζονται δορυφόροι.
Αυτά τα μικρότερα μεγάφωνα αναπαράγουν το πλήρες
εύρος συχνοτήτων, αλλά δεν αποδίδουν ικανοποιητικά
την απόκριση μπάσων εξαιτίας του μικρού τους
μεγέθους. Υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης ενός ή
περισσότερων υπογούφερ με μεγάφωνα οροφής,
στήλης ή επίτοιχα μεγάφωνα και προβολείς ήχου της
Bosch.
Ο ενσωματωμένος αντίστοιχος μετασχηματιστής καθιστά
δυνατή την εύκολη ενσωμάτωση σε υπάρχουσες και
καινούργιες εγκαταστάσεις σταθερής τάσης.

Εγκρίσεις χωρών

Όλα τα μεγάφωνα της Bosch είναι σχεδιασμένα 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,
οδηγώντας σε μεγαλύτερη ικανοποίηση από πλευράς
πελατών, μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας και πολύ
λιγότερες πιθανότητες αποτυχίας ή επιδείνωσης της
απόδοσης.

CE Δήλωση συμμόρφωσης

Ασφάλεια Σύμφωνα με το πρότυπο EN 60065

Περιοχή Πιστοποίηση

Ευρώπη CE



Προγραμματισμός

Η μονάδα LB1‑SW60 μπορεί να τοποθετηθεί στο
δάπεδο ή στον τοίχο. Για αόρατη τοποθέτηση στον
τοίχο, παρέχεται στο στάνταρ εξοπλισμό ένας βραχίονας
τοίχου.
Στην πίσω πλευρά του περιβλήματος υπάρχουν βιδωτά
ένθετα για την τοποθέτηση του βραχίονα τοίχου είτε
οριζόντια είτε κατακόρυφα. Στο στάνταρ εξοπλισμό
παρέχεται ένα πρότυπο διάτρησης.
Η πλακέτα με το λογότυπο της Bosch μπορεί εύκολα να
προσαρμοστεί ανάλογα με τον προσανατολισμό της
τοποθέτησης.

 
Οι συνδέσεις πραγματοποιούνται με μια κλεμοσειρά
ακροδεκτών ώθησης 4 οδών στην πίσω πλευρά του
περιβλήματος, όπου κάθε εισερχόμενος και
εξερχόμενος αγωγός του ίδιου δυναμικού μπορεί να
συνδεθεί σε ξεχωριστό ακροδέκτη.

 
Κοντά στον ακροδέκτη βρίσκεται μια πρόβλεψη για
τοποθέτηση μιας προαιρετικής κεραμικής κλεμοσειράς
με θερμική ασφάλεια.
Η διαβάθμιση ισχύος τόσο στα 70 V όσο και στα 100 V
καθιστά δυνατή την επιλογή μεταξύ των εξής:
Ακτινοβολία πλήρους ισχύος, ημισείας ισχύος, ισχύος
ενός τετάρτου ή ισχύος ενός ογδόου και 4 Ohm.
Ένας επιλογέας στην πρόσοψη του περιβλήματος
απλοποιεί την απαιτούμενη επιλογή ρύθμισης ισχύος.
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν τον
επιλογέα αφαιρώντας την πλακέτα με το λογότυπο της
Bosch.
Η μεταλλική μπροστινή σχάρα μπορεί να αφαιρεθεί από
το περίβλημα για να το βάψετε ευκολότερα, εάν είναι
απαραίτητο.

Τοποθέτηση της μονάδας LB1‑SW60 για ποικίλες
εφαρμογές

Πίσω όψη της μονάδας LB1‑SW60, όπου φαίνονται τα
βιδωτά ενθέματα του βραχίονα και ο ακροδέκτης σύνδεσης

 

347 mm / 13.66" 200 mm / 7.87"
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Διαστάσεις της μονάδας 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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Διάγραμμα κυκλώματος της μονάδας LB1‑SW60
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Απόκριση συχνότητας της μονάδας LB1‑SW60

 

 

 

 

Ευαισθησία ζώνης οκτάβας *

 Στάθμη πίεσης
ήχου
(SPL1W/m)
οκτάβας

Συνολική
στάθμη πίεσης
ήχου
(SPL1W/m)
οκτάβας

Συνολική
στάθμη πίεσης
ήχου
(SPLPmax/m)
οκτάβας

125 Hz 80,0 - -

250 Hz 75,6 - -

500 Hz 73,0 - -

1000 Hz 62,2 - -

2000 Hz 44,0   

4000 Hz 33,5 - -

8000 Hz 29,3 - -

A‑σταθμισμέν
ο

- 63,2 80,1

Lin‑σταθμισμέ
νο

- 76,8 93,5

Καθορισμένη ακουστική απόδοση ανά οκτάβα
* (όλες οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με σήμα ροζ
θορύβου. Οι τιμές εκφράζονται σε dBSPL)

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητα Εξαρτήματα

1 LB1‑SW60

1 Πρότυπο διάτρησης για τοποθέτηση σε τοίχο

1 Οδηγίες εγκατάστασης

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά*

Περιγραφή Περίβλημα υπογούφερ LB1‑SW60

Μέγιστη ισχύς 90 W

Ονομαστική ισχύς (PHC) 60 W

Διαβάθμιση ισχύος 60/30/15/7,5 W

Στάθμη ηχητικής πίεσης
στην ονομαστική ισχύ / 1 W
(70 Hz, 1 m)

106 / 88 dB

Ωφέλιμο εύρος συχνοτήτων
(-10 dB)

45 Hz έως 150 Hz

Ονομαστική τάση εισόδου 15,5/70/100 V

Ονομαστική σύνθετη
αντίσταση

4/83,5/167 Ohm

Σύνδεσμος Κλεμοσειρά ακροδεκτών ώθησης 4 οδών

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

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 690 x 347 x 200 mm
(27,16 x 13,66 x 7,87 in.)

Βάρος 12,4 kg (27,34 lb)

Χρώμα Λευκό (RAL 9010)

Υλικό  

- Περίβλημα μεγάφωνου MDF

- Μπροστινή σχάρα Χάλυβας

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

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

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

Σχετική υγρασία <95%

Πληροφορίες παραγγελίας

LB1-SW60 Περίβλημα υπογούφερ 60W
Καμπίνα υπογούφερ 60 W, περίβλημα από MDF με
μεταλλική γρίλια στην πρόσοψη, λευκό RAL 9010,
ενσωματωμένο βαθυπερατό φίλτρο, δυνατότητα
επιλογής εισόδου 70 V, 100 V και 4 ohm,
περιλαμβάνεται βραχίονας τοποθέτησης σε τοίχο.
Αρ. παραγγελίας LB1-SW60
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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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