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u Tengeri és ipari környezetekben való használatra
alkalmas

u Üveggel megerősített poliészter, erős, tűzálló
tulajdonságokkal

u Csökkentett karbantartási költségek

u Ellenálló a korrózióval és a vegyi anyagokkal
szemben

u Víz- és porvédelemmel rendelkezik, az IP 66 és IP 67
osztály előírásai szerint

A Bosch LBC 3428/00 tölcsérhangszórót kifejezetten
úgy tervezték, hogy kiváló hangvisszaadást biztosítson
tengeri alkalmazásoknál és egyéb ipari
környezetekben. Robusztus kialakítású, víz- és
porvédelemmel rendelkezik, és ellenálló a tengervíz
korróziót okozó hatásaival és a legtöbb ipari közeggel
szemben. Álló és mozgó rendszerekben való
használatra egyaránt alkalmas, teherbírása és jó
akusztikai teljesítménye ideálissá teszi általános
kereskedelmi és ipari alkalmazások számára.

Főbb funkciók

A tölcsérhangszóró UV-álló, üveggel megerősített
poliészterből (GRP) készült. Ez az erős, tűzálló és
korrózióálló anyag nagyon megbízható, és alacsonyak a
karbantartási költségei. A GRP ellenálló a vegyi
anyagokkal szemben, és termikus szempontból stabil,
ami ideálissá teszi a legszélsőségesebb
környezetekben való használatra is. A tölcsérek
időjárásállóak, és rozsdamentes acél szerelőkeretekkel
és fedélszorító csavarokkal is rendelkeznek, melyek
fokozzák a korrózióállóságot. Tartozik hozzájuk két
20 mm-es tömszelence bemenet (egy tömszelence
alaptartozék), amelyek megkönnyítik a hurkolt
csatlakozást.

Tanúsítványok és engedélyek

Minden Bosch gyártmányú hangszórót úgy terveztek,
hogy a névleges teljesítményük mellett 100 órát
folyamatosan üzemeljenek, a maximális teljesítményre
vonatkozó (PHC) IEC 268-5 szabványnak megfelelően.
A Bosch kifejlesztette az akusztikai elsugárzást
szimuláló (SAFE) tesztet, amely igazolja, hogy a
hangszórók rövid időtartamra a névleges
teljesítményük kétszeresét is képesek nyújtani. Ez
fokozott megbízhatóságot biztosít szélsőséges
körülmények között is, ami nagyobb vásárlói
elégedettséghez, a készülék hosszabb működési
élettartamához vezet, és csökkenti a hibák vagy a
teljesítményromlás esélyét.

Biztonság az EN 60065 szabvány szerint

Víz- és porvédelem az IEC 60529, IP 66 és IP 67 szerint

Régió Tanúsítvány

Európa CE



Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

A tölcsérhangszóró rendelkezik egy beépített
transzformátorral és kivezetésekkel a primer
tekercselésen a különböző teljesítmény-beállításokhoz.
A tölcsérhangszórót robusztus szerelőkerettel együtt
szállítják, így a hangnyaláb pontosan irányítható. A
szerelőkeret racsnis kialakítású, ez biztosítja a
megfelelő beállítás megőrzését.

Méretek mm-ben (in)

Transzformátor
kivezetések

Teljesí
tmény

 

Közös Fázis 15 W  

1 2 15,0  

2 3 7,5  

3 4 5,0  

1 3 4,0  

2 4 2,0  

1 4 0,8  

Kapcsolási rajz

Frekvenciaátvitel

Polárgörbe (rózsaszín zajjal mérve)

 125
Hz
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500
Hz
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kHz

2
kHz

4
kHz
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kHz

SPL 1.1 - 79 96 10
2

10
5

98 87

SPL
max.

- 91 108 11
4

11
7

11
0

99

Q-
tényező

- 1,5 1,9 3,2 6,8 15,
8

51,
3

Hatásfo
k

- 0,07 2,7 6,2 5,9 0,5 0,1

V. szög - 360 360 16
0

90 55 25

F. szög - 360 360 16
0

90 55 25

Oktávonként előírt akusztikai teljesítmény

Tartozékok

Mennyis
ég

Alkatrész

1 LBC 3428/00 tölcsérhangszóró

1 Kábel tömszelence

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők*

Maximális teljesítmény 22,5 W

Névleges teljesítmény 15 / 7,5 / 5 / 4 / 2 / 0,8 W

2 | LBC 3428/00 tölcsérhangszóró



Hangnyomásszint
15 W / 1 W (1 kHz, 1 m)
mellett

114 dB / 102 dB (SPL)

Hatékony
frekvenciatartomány (-10 dB)

380 Hz és 5,5 kHz között

Nyílásszög
1 kHz/4 kHz (-6 dB) mellett

160° / 55°

Névleges feszültség 100 V

Névleges impedancia 667 Ohm

Csatlakozó Csavarozható csatlakozóblokk

* Műszaki adatok az IEC 60268-5 szabvány szerint

Mechanikai jellemzők

Méretek (hossz x max. átm.) 245 x 163 mm (9,6 x 6,4 in)

Tömeg 2,6 kg (5,72 font)

Szín Világosszürke (RAL 7035)

Kábel átmérője 8–12 mm
(0,31–0,47 in)

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet -25 ºC és +55 ºC (-13 ºF és
+131 ºF) között

Tárolási hőmérséklet -40 ºC és +70 ºC (-40 ºF és
+158 ºF) között

Relatív páratartalom < 95%

Rendelési információ

LBC 3428/00 tölcsérhangszóró
Tölcsérhangszóró 15 W, kerek, GRP anyagból, alkalmas
hajózási és ipari alkalmazásokhoz, víz- és porvédelem
az IP67 szerint, világosszürke RAL 7035.
Rendelésszám LBC3428/00
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