
 

Viestintäjärjestelmät | LS1-UC20E, pallomainen riippukaiutin

LS1-UC20E, pallomainen riippukaiutin
 

www.boschsecurity.fi

 

 

      

u Korkealaatuinen musiikin ja äänen toisto.

u Laaja kuuluvuusalue

u Helppo asentaa

u Moderni hillitty muotoilu

u Iskunkestävä kotelo

Pallomaiset kaiuttimet on suunniteltu ripustettavaksi
katosta liitäntäkaapeleistaan. Koska kaiuttimien
kuuluvuusalue on laaja, ne sopivat erityisen hyvin
automarkettien ja suurmyymälöiden kaltaisiin
rakennuksiin, joiden katto on korkealla.
LS1-UC20E on tehokas 20 W:n pallomainen
riippukaiutin, joka on suunniteltu korkealaatuiseen
puheen ja musiikin toistoon. Huippumoderni muotoilu
sopii sekä moderneihin että perinteisiin ympäristöihin.
Kaiutin soveltuu evakuointijärjestelmiin.

Perustoiminnot

Äänievakuointikaiutin
Äänievakuointijärjestelmän kaiuttimet on erityisesti
suunniteltu rakennuksiin, joiden kuulutusjärjestelmille
on asetettu viranomaisvaatimuksia. LS1-UC20E 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 eri tilanteista. Kaiuttimessa on
keraaminen riviliitin ja lämpösulake.

Erinomainen äänenlaatu
Korkealuokkaisen ohjaimen ja edistyneen suodatuksen
yhdistelmän tuloksena on todella luonnollinen ääni,
jossa on erinomainen bassotoisto.

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.

Turvallisuus
Kuten Boschin tuotteet yleensäkin, laite täyttää
korkeat turvastandardit. Kaikki ABS-muoviosat ovat
UL 94 V0 -paloluokituksen mukaisesti itsesammuvia.
Tämä kaiutin vastaa EN 60065 -standardin turva- ja
asennusmääräyksiä.



Vesi- ja pölysuojaus Standardin IEC 60529, IP 65
mukainen

Alue Sertifiointi

Eurooppa CE

Suunnittelu

Kiinnitys
Kaiutin ripustetaan kattoon viisimetrisellä,
nelisäikeisellä liitäntäkaapelilla, jonka voi tarvittaessa
helposti lyhentää halutun mittaiseksi. Lisäturvallisuutta
tuo valinnainen teräksinen turvakaapeli.

Tehoasetukset
Kaiuttimen mukana toimitetaan viisimetrinen
liitäntäkaapeli, jossa on neljä värikoodattua johtoa.
Kukin johto kytketään 100 V sovitusmuuntajassa
omaan väliottoonsa. Tällöin voidaan valita täysi
nimellisteho, puoliteho tai neljännesteho (säätöväli
3 dB).
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1 Kaapelikiinnike

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet*

Enimmäisteho 30 W

Nimellisteho 20 / 10 / 5 W

Äänenpainetaso
20 W / 1 W (1kHz, 1 m)

99 dB / 86 dB (SPL)

Avauskulma 
1 kHz / 4 kHz (-6 dB)

220°/65°

Tehollinen taajuusalue (-10
dB)

80 Hz–20 kHz

Nimellisjännite 100 V

Mitattu impedanssi 500 ohm

Liitin 3-napainen ruuviliitäntä

* Teknisen suorituskyvyn tiedot IEC 60268-5 -
standardin mukaisesti

Tekniset tiedot

Mitat (S x P) 185 x 254 mm

Paino 3 kg

Väri Valkoinen (RAL 9010)

Materiaali ABS

Käyttöympäristötiedot

Käyttölämpötila -25 ºC...+55 ºC

Säilytyslämpötila -40 ºC...+70 ºC

Suhteellinen kosteus <95 %
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Tilaustiedot

LS1-UC20E, pallomainen riippukaiutin
20 W, valkoinen ABS-muovi
Tilausnumero LS1-UC20E
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