
 

Systemy komunikacji | LBC 3700/00 – Głośnik tubowy

LBC 3700/00 – Głośnik tubowy
 

www.boschsecurity.pl

 

 

      

u Wysokiej jakości głośnik tubowy do doskonałego
odtwarzania mowy i muzyki

u System dwudrożny

u Wysoka skuteczność

u Szeroki kąt emisji dźwięku

u Prosta regulacja mocy wyjściowej

Głośnik tubowy Bosch LBC 3700/00 charakteryzuje się
rozszerzonym pasmem przenoszenia i wysoką
skutecznością, co sprawia, że doskonale nadaje się do
reprodukcji wysokiej jakości mowy i muzyki. Szeroki
kąt emisji dźwięku zapewnia równomierne
nagłośnienie, przez co mniej głośników wymaganych
jest do pokrycia danego obszaru.

Podstawowe funkcje

Prostokątna tuba głośnika charakteryzuje się
unikalnym połączeniem tuby z dwoma przetwornikami,
po jednym dla niskich i wysokich częstotliwości. Dzięki
temu głośnik emituje dźwięk o niespotykanej
czystości.
Tuba jest wodoszczelna i może być stosowana w
otoczeniu o dużej wilgotności. Dlatego nadaje się ona
do instalacji na zewnątrz, np. na basenach pływackich,
stadionach sportowych, w parkach rekreacyjnych, na
promach, w szkołach i stacjach kolejowych oraz w
systemach nagłośnieniowych obiektów zamkniętych.
Tuba wykończona w kolorze jasnoszarym (RAL 7035)
wykonana jest z tworzywa ABS, co nadaje jej
estetyczny kształt i niewielką masę.

Certyfikaty i świadectwa

Wszystkie głośniki firmy Bosch są tak skonstruowane,
aby zapewnić nieprzerwaną emisję dźwięku o mocy
znamionowej przez 100 godzin, co jest zgodne z
wymaganiami normy IEC 268-5 (PHC). Firma Bosch
opracowała specjalny test symulujący wystąpienie
dodatniego sprzężenia akustycznego (SAFE –
Simulated Acoustical Feedback Exposure), aby
pokazać, że jej głośniki są w stanie emitować bez
uszkodzenia przez krótki czas moc dwa razy większą
od ich mocy znamionowej. Zapewnia to niezawodność
działania nawet w warunkach ekstremalnych, co daje
większe zadowolenie klienta, większą trwałość
urządzenia i o wiele mniejsze prawdopodobieństwo
uszkodzenia lub obniżenia jakości reprodukowanego
dźwięku podczas eksploatacji.

Standardy
bezpieczeństwa

Zgodnie z EN 60065

Odporność na wodę i kurz Zgodnie z IEC 60529, IP 65

Niepalność Zgodnie z UL 94 V0



Region Certyfikacja

Europa CE

Planowanie

Głośnik tubowy 100 V zawiera transformator z
odczepami na uzwojeniu pierwotnym, co umożliwia
wybór mocy wyjściowej. Wybór pełnej mocy
wyjściowej, połowy, ćwiartki lub 1/8 (tj. w krokach co
3 dB) następuje w prosty sposób przez dołączenie linii
głośnikowej 100 V do odpowiedniego odczepu.
Głośnik tubowy jest dostarczany wraz z wytrzymałym
aluminiowym wspornikiem montażowym (odpornym na
korozję) umożliwiającym precyzyjne skierowanie wiązki
emitowanego dźwięku.

Wymiary
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Tabela parametrów odniesienia

Charakterystyka kierunkowości w płaszczyźnie poziomej
(pomiar szumem różowym)
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Charakterystyka kierunkowości w płaszczyźnie pionowej
(pomiar szumem różowym)

Dane techniczne

Parametry elektryczne*

Moc maksymalna 45 W

Moc znamionowa 30 / 15 / 7,5 / 3,75 W

Poziom ciśnienia
akustycznego
przy 30 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

112 dB / 97 dB (SPL)

Poziom ciśnienia
akustycznego
przy 30 W / 1 W (2 kHz, 1 m)

113 dB / 98 dB (SPL)

Efektywne pasmo
przenoszenia (-10 dB)

125 Hz – 20 kHz

Kąt zasięgu 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)

   W poziomie 105° / 90°

   W pionie 110° / 125°

Napięcie znamionowe 100 V

Impedancja znamionowa 333 Ω

Złącze Zespół zacisków śrubowych

* Parametry techniczne zgodnie z IEC 60268-5

Parametry mechaniczne

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 260 x 442 x 287,5 mm
 

Ciężar 5 kg

Kolor Jasnoszary (RAL 7035)

Średnica kabla 6 - 8 mm

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy -25°C ÷ +55°C

Temperatura przechowywania -40°C ÷ +70°C

Wilgotność względna < 95%

Zamówienia - informacje

LBC 3700/00 – Głośnik tubowy
30 W, jasnoszary
Numer zamówienia LBC3700/00

Sprzęt

LBC 1256/00 Zespół zacisków EVAC
Awaryjny adapter połączeniowy, 3-stykowy ceramiczny
zacisk śrubowy z wbudowanym bezpiecznikiem
termicznym, do szeregowego łączenia z pierwotnym
złączem linii 100 V modułu głośnikowego, zestaw
100 szt.
Numer zamówienia LBC1256/00
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