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u Tamanho compacto

u Filtro de passo baixo integrado

u Suporte para montagem em parede incluído

u Aplicações de montagem versáteis

u Entrada seleccionável de 70 V, 100 V e 4 Ohm

O LB1‑SW60 é a solução ideal para melhorar as baixas
frequências em aplicações gerais de sistemas de
chamada.
Trata-se de uma caixa de subwoofer de 60 W que
reproduz as baixas frequências de um sinal de entrada
de gama completa. O filtro de passo baixo incorporado
evita a necessidade de um crossover externo.
Caracterizado por uma caixa ajustada e um woofer de
8 pol., que resulta numa resposta de graves calorosa e
sem falhas. O subwoofer foi concebido para ser
utilizado em combinação com altifalantes mais
pequenos, os chamados altifalantes satélites. Estes
altifalantes mais pequenos reproduzem uma gama de
frequências completa, mas falham na resposta de
graves devido à sua dimensão reduzida. É possível
ligar um ou mais subwoofers em combinação com
colunas de altifalantes, caixas acústicas, altifalantes de
tecto e projectores de som da Bosch.
O transformador com tomadas incorporado permite
uma integração fácil com instalações de tensões
constantes já existentes ou novas.

Certificados e Aprovações

Todos os altifalantes Bosch foram concebidos para
suportar uma potência nominal de funcionamento
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.

CE Declaração de conformidade

Segurança Em conformidade com a norma EN 60065

Região Certificação

Europa CE



Planeamento

O LB1‑SW60 pode ser colocado no chão ou montado
na parede. É fornecido um suporte de parede de
origem para uma montagem em parede invisível.
A parte de trás da caixa possui furos para parafusos
que permitem a montagem do suporte de parede na
horizontal ou na vertical. É fornecido um modelo de
perfuração de origem.
A placa com o logótipo da Bosch pode ser facilmente
ajustada de acordo com a orientação de montagem.

 
As ligações são estabelecidas utilizando um bloco de
terminais de pressão de 4 vias na parte de trás da
caixa, onde cada condutor de entrada e saída da
mesma potência pode ser ligado a um terminal
independente.

 
Junto ao terminal existe a possibilidade de montar um
bloco de terminais em cerâmica opcional com fusível
térmico.
As tomadas de potência de 70 V e de 100 V permitem
a selecção de potência total, meia potência, um quarto
de potência, um oitavo de potência e 4 Ohm.
O selector na parte dianteira da caixa simplifica a
selecção de ajuste de potência necessária. É possível
alcançar este selector depois de remover a placa com
o logótipo da Bosch.
A grelha dianteira em metal pode ser retirada da caixa
para facilitar a pintura, se necessário.

LB1‑SW60 Aplicações de montagem versáteis

Vista de trás do LB1‑SW60, apresentando os furos para
parafusos de montagem e terminal de ligação
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LB1‑SW60 Dimensões
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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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LB1‑SW60 Diagrama do circuito

2 | LB1-SW60 Caixa de subwoofer de 60 W



 

LB1‑SW60 Resposta de frequência

 

 

 

 

Sensibilidade de banda em oitavas *

 SPL em
oitavas
1 W/m

SPL em
oitavas total
1 W/m

SPL em oitavas
total
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 - -

Ponderado A - 63,2 80,1

Ponderado
Lin

- 76,8 93,5

Desempenho acústico especificado por oitava
* (todas as medições são efectuadas com um sinal de
ruído rosa; os valores estão em dBSPL)

Peças incluídas

Quantidade Componentes

1 LB1‑SW60

1 Modelo de perfuração para montagem em parede

1 Instruções de instalação

Especificações Técnicas

Especificações eléctricas*

Descrição LB1‑SW60 Caixa de subwoofer

Potência máxima 90 W

Potência nominal (PHC) 60 W

Tomadas de ligação 60/30/15/7,5 W

Nível de pressão sonora
à potência nominal/1 W (a
70 Hz, 1 m)

106/88 dB

Gama de frequências
efectiva (-10 dB)

45 Hz a 150 Hz

Tensão nominal de entrada 15,5/70/100 V

Impedância nominal 4/83,5/167 ohm

Conector Bloco de terminais de pressão de 4 vias

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

Especificações mecânicas

Dimensões (A x L x P) 690 x 347 x 200 mm
(27,16 x 13,66 x 7,87 pol)

Peso 12,4 kg (27,34 lb)

Cor Branco (RAL 9010)

Material  

- Caixa acústica MDF

- Grelha dianteira Aço

Especificações ambientais

Temperatura de
funcionamento

-25 °C a +55 °C (-13 °F a +131 °F)

Temperatura de
armazenamento

-40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)

Humidade relativa <95%

Como encomendar

LB1-SW60 Caixa de subwoofer de 60 W
Caixa de subwoofer de 60 W, estrutura em MDF com
grelha frontal de metal, branco RAL 9010, filtro passa
baixo incorporado, entrada seleccionável de 70 V,
100 V, e 4 ohm, suporte de montagem em parede
incluído.
N.º de encomenda LB1-SW60
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