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u Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i
morskich

u Wzmacniane włóknem szklanym tworzywo
poliestrowe o zmniejszonej palności

u Zminimalizowane koszty eksploatacji

u Odporność na korozję i działanie chemikaliów

u Wodo- i pyłoszczelność zgodnie z IP66 i IP67

Głośnik tubowy LBC 3428/00 został specjalnie
skonstruowany z myślą o doskonałej reprodukcji
dźwięku w zastosowaniach przemysłowych i morskich.
Charakteryzuje się on dużą wytrzymałością
mechaniczną, wodoszczelnością i pyłoszczelnością,
jest odporny na korozyjne działanie wody morskiej i
większości środowisk przemysłowych. Głośnik nadaje
się do użytku w systemach stacjonarnych i
przenośnych. Jego wytrzymałość i dobre parametry
akustyczne sprawiają, że jest doskonałym wyborem do
handlowych i przemysłowych systemów ogólnego
przeznaczenia.

Podstawowe funkcje

Tuba głośnika jest wykonana z odpornego na działanie
promieniowania UV wzmacnianego włóknem szklanym
tworzywa poliestrowego (GRP). Wytrzymały
mechanicznie, ogniotrwały i odporny na korozję
materiał tuby przyczynia się do zmniejszenia kosztów
eksploatacji. Tworzywo GRP jest ponadto odporne na
substancje chemiczne i stabilne termicznie, dzięki
czemu doskonale nadaje się do stosowania nawet w
najtrudniejszych warunkach. Tuby są odporne na
czynniki atmosferyczne, a wsporniki i śruby mocujące
wykonane ze stali nierdzewnej zwiększają odporność

na korozję. Głośniki tubowe są wyposażone w
podwójne przepusty o średnicy 20 mm na kable
połączeniowe (jeden przepust uszczelniający w
zestawie). Ułatwia to łańcuchowe łączenie szeregu
głośników.

Certyfikaty i świadectwa

Wszystkie głośniki firmy Bosch są skonstruowane w
sposób pozwalający na zapewnienie nieprzerwanej
emisji dźwięku o mocy znamionowej przez 100 godzin,
co jest zgodne z wymaganiami 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. Gwarantuje to
niezawodność działania nawet w warunkach
ekstremalnych, co prowadzi do większego zadowolenia
klienta, zapewnia dłuższy okres eksploatacji
urządzenia i mniejsze prawdopodobieństwo
uszkodzenia lub obniżenia jakości reprodukowanego
dźwięku podczas użytkowania.



Standardy bezpieczeństwa Zgodnie z EN 60065

Odporność na wodę i kurz Zgodnie z IEC 60529, IP 66 oraz IP 67

Region Certyfikacja

Europa CE

Planowanie

Głośnik tubowy zawiera transformator z odczepami na
uzwojeniu pierwotnym, co umożliwia wybór mocy
wyjściowej.
Głośnik tubowy jest dostarczany wraz z wytrzymałym
wspornikiem montażowym umożliwiającym precyzyjne
kierowanie wiązki emitowanego dźwięku. Wspornik
posiada zapadki, co zapewnia jego utrzymywanie w
niezmiennej pozycji.

Wymiary w mm

Odczepy
transformatora

Moc  

Wspólny Faza 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  

Schemat połączeń

Pasmo przenoszenia

Charakterystyka kierunkowości (pomiar szumem
różowym)

 125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1 k
Hz

2 k
Hz

4 k
Hz

8 k
Hz

SPL 1,1 - 79 96 10
2

10
5

98 87

SPL
maks.

- 91 108 11
4

11
7

11
0

99

Dobroć
Q

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

51,
3

Skutecz
ność

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

Kąt
zasięgu
(poziom
)

- 360 360 16
0

90 55 25

Kąt
zasięgu
(poziom
)

- 360 360 16
0

90 55 25

Tabela parametrów odniesienia
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Dołączone części

Ilość Element

1 LBC 3428/00 Głośnik tubowy

1 Przepust kablowy

Dane techniczne

Parametry elektryczne*

Moc maksymalna 22,5 W

Moc znamionowa 15 / 7,5 / 5 / 4 / 2 / 0,8 W

Poziom ciśnienia
akustycznego
przy 15 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

114 / 102 dB (SPL)

Efektywne pasmo
przenoszenia (-10 dB)

380 Hz - 5,5 kHz

Kąt promieniowania 
przy 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)

160° / 55°

Wejściowe napięcie
znamionowe

100 V

Impedancja znamionowa 667 Ω

Połączenie zespół zacisków śrubowych

* Dane techniczne zgodnie z IEC 60268-5

Parametry mechaniczne

Wymiary (całkowita długość x
średnica wylotu)

245 x 163 mm

Masa 2,6 kg

Kolor jasnoszary (RAL 7035)

Powierzchnia przekroju żyły 8 - 12 mm

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy -25 ÷ +55°C

Temperatura przechowywania -40 ÷ +70°C

Wilgotność względna <95%

Zamówienia - informacje

LBC 3428/00 – Głośnik tubowy
Głośnik tubowy 15 W, okrągły, z tworzywa GRP, do
zastosowań morskich i przemysłowych, stopień wodo-
i pyłoszczelności IP67, kolor jasnoszary RAL 7035.
Numer zamówienia LBC3428/00

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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