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u Kompakt boyut

u Dahili düşük geçiş filtresi

u Duvar montaj braketi dahil

u Çok yönlü montaj uygulamaları

u Seçilebilir 70 V, 100 V ve 4 Ohm giriş

LB1‑SW60, genel seslendirme sistemi uygulamalarına
düşük frekans iyileştirmesi sağlamak için ideal
çözümdür.
Tüm aralıklarda giriş sinyali içeriğinin düşük frekanslı
bölümünü yeniden üreten 60 W subwoofer kabindir.
Yerleşik düşük geçiş filtresi harici bir geçite duyulan
ihtiyacı ortadan kaldırır. Ayarlı, taşınabilir kutu ve sıkı,
sıcak bir bas yanıtı oluşturan 8 inç wooferdan oluşur.
Subwoofer, uydu hoparlör olarak da bilinen daha
küçük hoparlörlerle birlikte kullanılacak şekilde
tasarlanmıştır. Bu küçük hoparlörler tam frekans
aralığını yeniden üretse de, küçük boyutları nedeniyle
bas yanıtına sahip değildir. Bosch Tavan, Kabin, Sütun
hoparlörleri ve Ses projektörleri birlikteliğiyle bir veya
daha fazla subwoofer bağlanabilir.
Dahili uyumlu transformatörü mevcut ve yeni sabit
voltaj kurulumlarına kolay entegrasyon sağlar.

Sertifikalar ve Onaylar

Bütün Bosch hoparlörler, IEC 268-5 Güç Kullanabilme
Kapasitesi (PHC) standartlarına uygun olarak, nominal
güçlerinde 100 saat boyunca çalışmaya dayanabilecek
biçimde tasarlanmıştır. Ayrıca Bosch, kısa süreler için
nominal güçlerinde iki kat dayanabildiklerini göstermek
için Simüle Edilmiş Akustik Geri Besleme Etkisi (SAFE)

testini geliştirmiştir. Bu şekilde, aşırı çevre
koşullarında daha yüksek müşteri memnuniyeti, daha
uzun çalışma ömrü ve çok daha az hata ya da
performans düşüşü olasılığı sağlayan üstün bir
güvenilirlik sağlanmış olur.

CE Uygunluk beyanı

Güvenlik EN 60065'e göre

Bölge Sertifikasyon

Avrupa CE

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

LB1‑SW60 yere konulabilir veya duvara takılabilir.
Görünmez duvar montajı için bir duvar braketi standart
olarak verilir.
Kabinin arkasında hem yatay, hem de dikey duvar
montajı için duvar braketini monte etmeye yönelik vida
girişleri vardır. Matkap şablonu standart olarak verilir.
Bosch logo plakası montaj yönüne uyacak şekilde
kolayca ayarlanabilir.



 
Bağlantılar, kabinin arkasındaki aynı potansiyele sahip
her giren ve çıkan kondüktörün ayrı bir terminale
bağlanabileceği 4 yönlü geçmeli terminal bloğu
kullanılarak yapılır.

 
Terminale yakın olması termal sigortayla birlikte isteğe
bağlı bir seramik terminal bloğunun takılmasını sağlar.
Hem 70 V hem de 100 V'daki güç bağlantısı tam güçlü,
yarım güçlü, çeyrek güçlü, sekiz güçlü radyasyon ve 4
Ohm seçimini sağlar.
Kabinin önündeki seçim düğmesi gerekli güç ayarı
seçimini basitleştirir. Bu seçim düğmesine Bosch logo
plakası çıkarıldıktan sonra ulaşılabilir.
Gerektiğinde, boyamada kolaylık sağlaması için ön
metal ızgara çıkarılabilir.

LB1‑SW60 Çok yönlü montaj uygulamaları

LB1‑SW60 arka görünümü, montaj braketi vida girişlerini
ve bağlantı terminalini gösterir

 

347 mm / 13.66" 200 mm / 7.87"
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LB1‑SW60 Boyutlar
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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 Devre şeması

 

LB1‑SW60 Frekans yanıtı
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Oktav bandı hassasiyeti *

 Oktav SPL
1W/dak

Toplam oktav
SPL
1W/dak

Total oktav SPL
Pmaks/dak

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 ağırlıklı - 63,2 80,1

Lin ağırlıklı - 76,8 93,5

Akustik performans, oktav olarak tanımlanmıştır
* (bütün ölçümler, bir pembe gürültü sinyaliyle
yapılmıştır; değerler dBSPL olarak verilmiştir)

İçerdiği parçalar

Adet Parçalar

1 LB1‑SW60

1 Duvar montajı için matkap şablonu

1 Kurulum talimatı

Teknik Spesifikasyonlar

Elektrik*

Açıklama LB1‑SW60 Subwoofer kabin

Maksimum güç 90 W

Nominal güç (PHC) 60 W

Güç bağlantısı 60/30/15/7,5 W

Anma gücünde ses basınç
düzeyi/ 1 W (70 Hz, 1 m)

106 / 88 dB

Etkin frekans aralığı (-10
dB)

45 Hz - 150 Hz

Nominal giriş gerilimi 15,5/70/100 V

Nominal empedans 4/83,5/167 Ohm

Konektör 4 yönlü geçmeli terminal bloğu

* IEC 60268‑5'e göre teknik performans verileri

Mekanik

Boyutlar (Y x G x D) 690 x 347 x 200 mm
(27,16 x 13,66 x 7,87 inç)

Ağırlık 12,4 kg (27,34 lb)

Renk Beyaz (RAL 9010)

Malzeme  

- Hoparlör kabini MDF

- Ön ızgara Çelik

Çevresel

Çalışma sıcaklığı -25ºC - +55ºC (-13ºF - +131ºF)

Depolama sıcaklığı -40ºC - +70ºC (-40ºF - +158ºF)

Bağıl nem <%95

Sipariş Bilgileri

LB1-SW60 Subwoofer Kabin 60W
60 W subwoofer kabin, metal ön ızgaralı MDF
muhafaza, beyaz RAL 9010, dahili düşük geçişli filtre,
seçilebilir 70 V, 100 V, ve 4 ohm giriş, duvara montaj
braketi dahildir.
Sipariş numarası LB1-SW60
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