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u Εξαιρετική αναπαραγωγή ομιλίας και μουσικής

u Εξαιρετικά ευρεία γωνία ανοίγματος

u Μοντέρνος διακριτικός σχεδιασμός

u Απλή ρύθμιση ισχύος

u Προστασία από πιτσίλισμα

Η μονάδα LBC 3941/11 είναι ένας οικονομικός
προβολέας ήχου 6 W. Διαθέτει εξαιρετικά ευρεία γωνία
ανοίγματος και διακριτικό σχεδιασμό. Η προστασία από
νερό και σκόνη (IP 65) την καθιστούν κατάλληλη για
εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Περιγραφή λειτουργ.

Ο προβολέας ήχου διαθέτει εξαιρετικά ευρεία γωνία
ανοίγματος (90 μοίρες), το οποίο σημαίνει ότι
απαιτούνται λιγότερες μονάδες για την κάλυψη μιας
συγκεκριμένης περιοχής. Το μεγάλο εύρος συχνοτήτων
του έχει επίσης ως αποτέλεσμα την καλύτερη
αναπαραγωγή ομιλίας και μουσικής, ενώ η
κατευθυντικότητα διασφαλίζει ότι ο ήχος προβάλλεται
με ακρίβεια στο σημείο όπου χρειάζεται περισσότερο.
Το φινίρισμα του προβολέα ήχου LBC 3941/11 είναι σε
ελκυστικό λευκό χρώμα και η διακριτική του εμφάνιση
συμπληρώνει τον εσωτερικό φωτισμό του σήμερα. Το
χρώμα και ο σχεδιασμός της μπροστινής γρίλιας
ταιριάζουν με το υπάρχον μεγάφωνο οροφής της Bosch
(LBC 3951/11).

Εγκρίσεις χωρών

Όλα τα μεγάφωνα της Bosch έχουν σχεδιαστεί για
λειτουργία στην ονομαστική τους ισχύ για 100 ώρες,
σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 268‑5 περί Ικανότητας
Διαχείρισης Ισχύος (PHC). Η Bosch έχει επίσης

αναπτύξει τη δοκιμή SAFE (Προσομοιωμένη έκθεση σε
ακουστική ανάδραση), ώστε να αποδεικνύει ότι
μπορούν να αντέξουν τη διπλάσια από την ονομαστική
τους ισχύ για σύντομα χρονικά διαστήματα. Αυτό
διασφαλίζει επιπλέον αξιοπιστία υπό ακραίες συνθήκες,
η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε μεγαλύτερη
ικανοποίηση από πλευράς πελατών, μεγαλύτερη
διάρκεια λειτουργίας και πολύ λιγότερες πιθανότητες
αποτυχίας ή επιδείνωσης της απόδοσης.
Τα περιβλήματα είναι από αυτοσβενόμενο ABS υψηλής
αντοχής (σύμφωνα με την κατηγορία UL 94 V0).

Ασφάλεια σύμφωνα με το πρότυπο EN
60065

Προστασία από νερό και σκόνη σύμφωνα με το πρότυπο EN
60529, IP 65

Αυτοσβενόμενο σύμφωνα με το πρότυπο UL 94 V0

Περιοχή Πιστοποίηση

Ευρώπη CE

Προγραμματισμός

Ο προβολέας ήχου παρέχεται με χαλύβδινο στήριγμα
στερέωσης, το οποίο είναι βαμμένο σε λευκό χρώμα. Το
στήριγμα διαθέτει τρεις οπές 10 mm, οι οποίες μπορούν



να χρησιμοποιηθούν για να διευκολυνθεί η τοποθέτηση
του προβολέα σε τοίχους και οροφές. Η κατεύθυνση
του προβολέα μπορεί να ρυθμιστεί με τη βοήθεια δύο
βιδών που καλύπτονται από λευκά πλαστικά καλύμματα.
Η μονάδα παρέχεται με ένα πεντάκλωνο καλώδιο 2 m
που φέρει χρωματική κωδικοποίηση. Κάθε χρώμα
συνδέεται σε διαφορετική βασική έξοδο στον αντίστοιχο
μετασχηματιστή. Με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται η
επιλογή ακτινοβολίας πλήρους ισχύος, ημισείας ισχύος,
ισχύος ενός τετάρτου και ισχύος ενός ογδόου χωρίς
άνοιγμα της μονάδας κατά την εγκατάσταση.
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Καθορισμένη ακουστική απόδοση ανά οκτάβα

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά*

Μέγιστη ισχύς 9 W

Ονομαστική ισχύς 6 / 3 / 1,5 / 0,75 W

Στάθμη πίεσης ήχου
στα 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

96 dB / 88 dB (SPL)

Στάθμη πίεσης ήχου
στα 6 W / 1 W (2 kHz, 1 m)

100 dB / 92 dB (SPL)

Γωνία ανοίγματος 
στο 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)

180° / 90°

Ωφέλιμο εύρος συχνοτήτων
(-10 dB)

130 Hz έως 18 kHz

Ονομαστική τάση 100 V
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Ονομαστική αντίσταση 1667 ohm

Σύνδεση Πεντάκλωνο καλώδιο 2 m

* Δεδομένα τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με το
πρότυπο IEC 60268-5

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Β x Μ) 165 x 200 mm
(6,50 x 7,87 in)

Διάμετρος ηχείου 100 mm (4 in)

Βάρος 1,5 kg (3,3 lb)

Χρώμα Λευκό (RAL 9010)

Βάρος μαγνήτη 101 g (3,57 oz)

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας -25 ºC έως +55 ºC (-13 ºF έως
+131 ºF)

Θερμοκρασία αποθήκευσης -40 έως +70 °C (-40 έως +158 °F)

Σχετική υγρασία <95%

Πληροφορίες παραγγελίας

LBC 3941/11 Προβολέας ήχου
Προβολέας ήχου 6 W, λευκό περίβλημα από ABS,
ευρεία γωνία ανοίγματος, προστασία από νερό και
σκόνη IP65, σταθερό καλώδιο σύνδεσης μήκους 2 m.
Αρ. παραγγελίας LBC3941/11
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