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u Kompakt méret

u Beépített, alul áteresztő szűrő

u Falra szerelhető keret - tartozék

u Sokoldalú felszerelési megoldások

u Választható 70 V, 100 V és 4 Ohm bemenet

Az LB1‑SW60 ideális megoldás az általános hangosítási
alkalmazások alacsony frekvenciás tartományának
bővítésére.
60 W-os mélysugárzó doboz, mely a teljestartományú
bemenő jeltartalom alacsony frekvenciájú részét adja
vissza. A beépített, alul áteresztő szűrő feleslegessé
teszi külső hangváltó alkalmazását. Behangolt, kivezető
nyílásokkal ellátott burkolattal és egy 8”-es
mélysugárzóval van felszerelve, melynek köszönhetően
tömör, meleg, mélyhangú választ produkál. A
mélysugárzót kisebb hangszórókkal, úgynevezett
kiegészítő hangszórókkal együtt történő használatra
tervezték. Ezek a kisebb hangszórók teljes
frekvenciatartományt adnak vissza, azonban kis
méretük miatt a mélyhangot nem tudják visszaadni.
Egy vagy több mélysugárzót lehet összekapcsolni
Bosch mennyezeti, beépíthető, oszlopos
hangszórókkal és hangprojektorokkal.
A megfelelő beépített transzformátor egyszerű
integrációt tesz lehetővé a meglévő és az új, állandó
feszültségű telepítésekkel.

Tanúsítványok és engedélyek

Minden Bosch gyártmányú hangszórót úgy terveztek,
hogy a névleges teljesítményük mellett 100 órát
üzemeljenek, az IEC 268-5 maximális teljesítményre
vonatkozó (PHC) szabványnak megfelelően. A Bosch
kifejlesztette a Szimulált akusztikai sugárzás
visszacsatolási (SAFE) tesztet, amely igazolja, hogy a
hangszórók rövid időtartamra a névleges
teljesítményük kétszeresét is képesek nyújtani. Ez
különleges megbízhatóságot biztosít szélsőséges
körülmények között is, ami a vásárlók fokozottabb
elégedettségéhez, a készülék hosszabb működési
élettartamához, valamint sokkal kevesebb
hibalehetőséghez vagy teljesítményromláshoz vezet.

CE Megfelelőségi tanúsítvány

Biztonság Az EN 60065 szabvány szerint

Régió Tanúsítvány

Európa CE



Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

Az LB1‑SW60 padlóra helyezhető, vagy falra is
szerelhető. A rejtett falra szereléshez a csomag
alaptartozéka a fali szerelőkeret.
A doboz hátulján csavarhelyek találhatók, a vízszintes
vagy függőleges falra szereléshez. A fúrássablon a
csomag alaptartozéka.
A Bosch emblémát tartalmazó lemez könnyen
beállítható a felszerelés tájolásához.

 
A doboz hátulján 4 soros, benyomható csatlakozóblokk
található, így minden egyes bejövő vagy kimenő,
azonos potenciálú vezeték külön csatlakozóhoz
csatlakoztatható.

 
A csatlakozó mellett opcionálisan felszerelhető egy
hőkioldó biztosítékkal ellátott kerámia
csatlakozóblokk.
A 70 V és a 100 V kimenet teljesítmény-kicsapolása
lehetővé teszi a teljes-, fél-, negyed- és nyolcad-
teljesítményű sugárzást és 4 Ohm ellenállást.
A doboz elején lévő választó leegyszerűsíti a kívánt
teljesítmény kiválasztását. A választó a Bosch
emblémát tartalmazó lemez eltávolítása után lesz
hozzáférhető.
Ha szükséges, a festés megkönnyítése érdekében az
elülső fémrács eltávolítható a dobozról.

Az LB1‑SW60 sokoldalú felszerelési megoldásai

Az LB1‑SW60 hátulnézete, a szerelőkeret csavarhelyeivel
és a csatlakozóblokkal
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Az LB1‑SW60 méretei
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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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Az LB1‑SW60 kapcsolási rajza
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Az LB1‑SW60 frekvenciaátvitele

 

 

 

 

Oktávsáv érzékenysége *

 Oktáv
hangnyomássz
int SPL
1 W/m

Teljes oktáv
hangnyomássz
int SPL
1 W/m

Teljes oktáv
hangnyomásszi
nt SPL
Pmax/m

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‑súlyozott - 63,2 80,1

Lineárisan
súlyozott

- 76,8 93,5

Oktávonként specifikált akusztikai teljesítmény
* (minden mérés rózsa zajjellel lett elvégezve, az
értékek dB SPL mértékegységben vannak megadva).

Tartozékok

Mennyiség Alkatrészek

1 LB1‑SW60

1 Fúrássablon a falra szereléshez

1 Telepítési utasítás

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők*

Leírás LB1‑SW60 mélysugárzó doboz

Maximális teljesítmény 90 W

Névleges teljesítmény
(PHC)

60 W

Teljesítmény-kivezetés 60/30/15/7,5 W

Hangnyomásszint
névleges teljesítménynél / 1
W (70 Hz, 1 m)

106 / 88 dB

Hatékony
frekvenciatartomány (-10
dB)

45 Hz és 150 Hz között

Névleges bemeneti
feszültség

15,5/70/100 V

Névleges impedancia 4/83,5/167 Ohm

Csatlakozó 4‑utas, benyomható csatlakozóblokk

* Műszaki adatok az IEC 60268-5 szabvány szerint

Mechanikai jellemzők

Méretek (ma x szé x mé) 690 x 347 x 200 mm
(27,16" x 13,66" x 7,87")

Tömeg 12,4 kg (27,34 font)

Szín Fehér (RAL 9010)

Anyag  

- Hangszóródoboz MDF

- Elülső rács Acél

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

LB1-SW60 mélysugárzó doboz, 60 W
Mélysugárzó doboz 60 W, MDF ház elöl fémráccsal,
fehér RAL 9010, beépített aluláteresztő szűrő,
választható 70 V-os, 100 V-os és 4 Ohmos bemenet, fali
konzollal.
Rendelésszám LB1-SW60
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