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u Sopii puheen ja musiikin toistamiseen

u Kestävä metallikotelo

u Pinta- ja/tai uppoasennus

u Hillitty ulkoasu sopii kaikkiin sisätiloihin

u Suositellaan äänievakuointijärjestelmiin

LBC 3018/00 -kotelokaiuttimen suorituskyky on
huippulaatua ja sen metallikotelo on vankka mutta
ulkomuodoltaan miellyttävä. Se on ihanteellinen
kaiutin sisäkäyttöön, kuten toimistoihin, kouluihin,
pysäköintihalleihin, ostoskeskuksiin ja alueille, joilla
saattaa esiintyä ilkivaltaa.

Perustoiminnot

Äänievakuointijärjestelmän kaiuttimet on erityisesti
suunniteltu rakennuksiin, joiden
äänentoistojärjestelmille on asetettu
viranomaisvaatimuksia. LBC 3018/00 on suunniteltu
käytettäväksi äänievakuointijärjestelmissä ja se täyttää
brittiläisen BS 5839-8 -standardin vaatimukset.
Kaiuttimessa on sisäänrakennettu suojamekanismi,
jonka ansiosta mahdollisen tulipalon kaiuttimelle
aiheuttama vaurio ei aiheuta oikosulkua siihen
kytketyssä virtapiirissä. Näin järjestelmän eheys säilyy,
ja muilla alueilla olevilla kaiuttimilla voidaan yhä
ilmoittaa ihmisille vallitsevista tilanteista. Kaiuttimessa
on keraaminen riviliitin, lämpösulake ja kuumuutta
kestävä johdotus.
Koteloissa on tehokas kaksoiskartiokaiutin, joka
tarjoaa laajan taajuusalueen ja sopii sekä puheen- että
musiikintoistoon.

Hyväksynnät

Kaikki Boschin kaiuttimet on suunniteltu kestämään
käyttöä nimellisteholla sadan tunnin ajan IEC 268-5
PHC -tehokapasiteettistandardien mukaisesti. Bosch
on lisäksi kehittänyt erityisen SAFE (Simulated
Acoustical Feedback Exposure) -testin, jolla on
osoitettu, että kaiuttimet kestävät lyhyissä jaksoissa
jopa kaksi kertaa nimellistehoaan suuremman tehon.
Tämä varmistaa hyvän luotettavuuden ääriolosuhteissa,
pidentää laitteen käyttöikää, pienentää suorituskyvyn
heikkenemisen ja toimintahäiriöiden mahdollisuutta ja
lisää asiakastyytyväisyyttä.

Turvaluokitus EN 60065 -standardin mukainen

Hätätilanne BS 5839-8 -standardin mukainen

Alue Sertifiointi

Eurooppa CE

Puola CNBOP

CNBOP



Suunnittelu

Asennusmitat millimetreinä

 

2x ø20

Mitat millimetreinä

 
Kotelo on suunniteltu kiinnitettäväksi seinäpinnoille ja
uppoasennettavaksi tiili- tai betoniseiniin. Kotelon
asennusrasiassa on useita asennusreikiä, jotka
mahdollistavat kiinnityksen myös U40- ja MK-
asennusrasioihin. Asennusrasian yläosassa on kaksi
läpivientiä kahdelle kaapeliholkille silmukkakytkentää
varten. Asentaja voi asennuksen ajaksi ripustaa
etusäleikön riippumaan väliaikaisesti asennusrasian
turvajohdosta.

Pinta-asennettu (vasemmalla) ja uppoasennettu (oikealla)

 
Kotelossa on silmukkakytkentäjohdotukseen sopiva
kolmitieriviliitin ja ruuviliitännät (maadoitus).
Sovitusmuuntajassa on neljä pääulosottoa, joiden
ansiosta ääni voidaan säätää täydelle nimellisteholle,
puoliteholle, neljännesteholle tai kahdeksasosateholle
(3 dB:n askelissa).
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Kytkentäkaavio

 

Taajuusvaste

 

Suuntakuvio (mitattu vaaleanpunaisella kohinalla)

 

 250 Hz 500 Hz 1
kHz

2
kHz

4
kHz

8
kHz

SPL 1.1 84 93 94 97 97 93

SPL enint. 92 101 102 105 105 103

Q-arvo 2,5 3,3 7,9 8,5 12,9 14,2

Hyötysuh
de

0,32 2,2 4 7,1 5,6 2,5
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Vaakakul
ma

180 180 120 85 55 40

Pystykulm
a

180 180 80 110 60 35

Akustinen suorituskyky määritettynä oktaavia kohden

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet*

Enimmäisteho 9 W

Nimellisteho (PHC) 6/3/1,5/0,75 W

Äänenpainetaso
teholla 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

102 dB / 94 dB (SPL)

Tehollinen taajuusalue (-10 dB) 150 Hz–20 kHz

Avauskulma 
taajuudella 1 kHz / 4 kHz (-6
dB)

120º/55º

Nimellisjännite 100 V

Nimellisimpedanssi 1667 ohm

Liitin 3-napainen ruuvi

* Teknisen suorituskyvyn tiedot standardin IEC
60268-5 mukaiset

Tekniset tiedot

Mitat 
(K x L x S)

195 x 260 x 80 mm 

Paino 2,6 kg

Väri Valkoinen (RAL 9010)

Kaiuttimen koko 152,4 mm

Magneetin paino 150 g

Käyttöympäristötiedot

Käyttölämpötila -25 ºC...+55 ºC

Säilytyslämpötila -40 ºC...+70 ºC

Suhteellinen kosteus <95 %

Tilaustiedot

LBC 3018/00 -metallikotelokaiutin
9 W
Tilausnumero LBC3018/00
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