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u Homologação ATEX

u Conformidade com CENELEC

u Certificação BASEEFA

u Vidro e poliéster reforçado com fortes propriedades
retardantes à chama

u Custos de manutenção reduzidos

Os altifalantes de corneta Bosch LBC 3437/00 e
LBC 3438/00 foram especificamente concebidos e
aprovados para instalações em que exista a
probabilidade da presença da mistura explosiva de de
gás e ar. São adequados para utilização com todos os
grupos de gás, incluindo o hidrogénio.

Generalidades (sistema)

O LBC 3437/00 conta com uma potência nominal de
15 W e o LBC 3438/00, 25 W.

Funções

Os caminhos de chamas, cone e corpo dos altifalantes
são construídos em vidro resistente a UV e poliéster
reforçado (GRP). Este material, resistente a incêndios
e corrosão oferece uma maior fiabilidade e custos de
manutenção reduzidos. O GRP também é resistente a
químicos e termicamente estável, o que o torna ideal
até nos ambientes mais adversos. As cornetas são
resistentes à intempérie e dispõem de suportes de
montagem em aço inoxidável e parafusos da tampa
ocultos, bem como uma liga de aço inoxidável para
aumentar a resistência à corrosão. Inclui um bucim
EExd II C de origem.

Certificados e Aprovações

Todos os altifalantes Bosch foram concebidos para
suportar uma potência nominal durante 100 horas, de
acordo com as normas para a capacidade de
processamento de potência (PHC) CEI 268-5. A Bosch
também desenvolveu o teste de exposição de
feedback acústico simulado (SAFE) para demonstrar
que podem suportar duas vezes a sua potência
nominal durante breves períodos de tempo. É assim
assegurada uma fiabilidade adicional em condições
extremas de utilização, o que conduz a uma extrema
satisfação do cliente, uma vida útil mais longa e muito
menos hipóteses de falha ou deterioração do
desempenho.

Auto-extinguível em conf. com a norma UL 94 V1

Protecção contra água e
poeira

em conf. com as normas EN 60529,
IP 66 e IP 67

ATEX Ex II 2 GD



BASEEFA * EExd II C T5, zonas 1 e 2
(LBC 3437/00)
EExd II C T4, zonas 1 e 2
(LBC 3438/00)
Cert. N.º BAS00ATEX2097X

CENELEC ** EN 50014
EN 50018

* BASEEFA = British Approved Service for Electrical
Equipment in Flammable Atmospheres (Organismo de
Certificação Britânico para Equipamento Eléctrico em
Atmosferas Inflamáveis)
** CENELEC = European Committee for
Electrotechnical Standardization (Comité Europeu de
Normalização Electrotécnica)

Região Certificação

Europa CE

BASEE-
FA

Planeamento

Os altifalantes de corneta incluem um transformador
interno com pontos de tomada no enrolamento do
primário para diferentes ajustes de potência.
Os altifalantes de corneta são fornecidos com um
resistente suporte de montagem que permite que o
feixe de som seja correctamente direccionado. O
suporte inclui um dispositivo de encravamento, de
modo a assegurar que permanece correctamente
posicionado.

Dimensões em mm (pol.)

Frequência de resposta

Pontos de tomada
no 

transformador

Potência
nominal

 

Comu
m

Fase 15 W 25 W  

1 2 15.0 25.0  

2 3 7.5 12.5  

3 4 5.0 6.0  

1 3 4.0 4.0  

2 4 2.0 2.0  

1 4 0.8 1.0  

Esquema do circuito

Diagrama polar (medido com o ruído rosa)

Peças incluídas

Quantid
ade

Componente

1 Altifalante de corneta LBC 343x/00

1 Bucim EExd II C
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Especificações Técnicas

Especificações eléctricas*

Produto LBC 3437/00 LBC 3438/00

Potência máxima 22,5 W 37,5 W

Potência nominal 15/75/5/4/2/0,8 W 25/12,5/6/4/2/1 W

SPL a RP/1 W
(1 kHz, 1 m)

112/100 dB (SPL) 114/100 dB (SPL)

Gama de
frequências
efectiva (-10 dB)

420 Hz a 3,5 kHz 420 Hz a 3,5 kHz

Ângulo de abertura
a
1 kHz/4 kHz
(-6 dB)

160°/60° 160°/60°

Tensão nominal 100 V 100 V

Impedância
nominal

667 ohm 400 ohm

Conector Borne de parafuso Borne de parafuso

* Dados de desempenho técnico de acordo com a
norma CEI 60268-5

Especificações mecânicas

Dimensões 
(C x P máx.)

271 x 170 mm 
(10,7 x 6,7 pol.)

271 x 170 mm 
(10,7 x 6,7 pol.)

Peso 5 kg (11 lb) 5 kg (11 lb)

Cor Preto natural Preto natural

Diâmetro do cabo 7,5 mm a 11,9 mm
(0,3 pol. a 0,5 pol.)

7,5 mm a 11,9 mm
(0,3 pol. a 0,5 pol.)

Especificações ambientais

Temperatura
de funcionamento

-20 °C a +55 °C
(-4 °F a +131 °F)

-20 °C a +50 °C
(-4 °F a +122 °F)

Temperatura
de armazenamento

-40 °C a +70 °C
(-40 °F a +158 °F)

-40 °C a +70 °C
(-40 °F a +158 °F)

Humidade relativa <95% <95%

Como encomendar

LBC 3437/00 Altifalante de corneta
Altifalante de corneta de 15 W, circular, material GRP,
não inflamável, aprovação em conformidade com
ATEX EX II 2 GD, BASEEFA EExd II C T5, zonas 1 e 2,
protecção contra água e pó em conformidade com a
norma IP67, preto natural.
N.º de encomenda LBC3437/00

LBC 3438/00 Altifalante de corneta
Altifalante de corneta de 25 W, circular, material GRP,
não inflamável, aprovação em conformidade com
ATEX EX II 2 GD, BASEEFA EExd II C T4, zonas 1 e 2,
protecção contra água e pó em conformidade com a
norma IP67, preto natural.
N.º de encomenda LBC3438/00

 

3 | LBC 343x/00 Altifalantes de corneta



4 | LBC 343x/00 Altifalantes de corneta

Representado por:

Portugal: America Latina:    
Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D.Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com

   

© Bosch Security Systems 2015 | Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio.
1936630155 | pt, V7, 01. Jul 2015


