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Főbb funkciók

Az LBC 3951/11 hangszóróhoz műanyaggal körbevett,
átlyukasztott fémrács tartozik, és kidolgozásához
tetszetős szürkésfehér RAL színt használtak. A
hangszóró feltűnésmentes kivitele kiegészíti a korszerű
beltéri világítást.
A hangszóró nyílásszöge nagyon széles, így kevesebb
egységre van szükség adott terület lefedéséhez. A
széles frekvenciatartomány beszéd- és zenevisszaadást
eredményez. Az egység rendelkezik egy 100 V-os
megfelelő transzformátorral és kivezetésekkel a primer
tekercselésen a teljes-, fél-, negyed- és nyolcad-
teljesítményű sugárzáshoz.
A (speciálisan kezelt papírkúppal ellátott) hangszóró
IPx4 víz elleni védelemmel rendelkezik elöl, és
használható párás környezetekben, például
fürdőszobákban, szaunákban, átriumokban és
uszodákban.

Tanúsítványok és engedélyek

Minden műanyag alkatrészt öneloltó, fokozottan
ütésálló ABS anyagból gyártottak (az UL 94V0 szerint).
Minden Bosch gyártmányú hangszórót úgy terveztek,
hogy a névleges teljesítményük mellett 100 órát
üzemeljenek, a maximális teljesítményre vonatkozó

(PHC) IEC 268-5 szabványnak megfelelően. A Bosch
kifejlesztette az akusztikai elsugárzást szimuláló
(SAFE) tesztet, amely igazolja, hogy a hangszórók rövid
időtartamra a névleges teljesítményük kétszeresét is
képesek nyújtani. Ez fokozott megbízhatóságot biztosít
szélsőséges körülmények között is, ami nagyobb
vásárlói elégedettséghez, a készülék hosszabb
működési élettartamához vezet, és csökkenti a hibák
vagy a teljesítményromlás esélyét.

Biztonság az EN 60065 szabvány szerint

Víz elleni védelem az EN 60529, IPx4 szabvány szerint

Régió Tanúsítvány

Európa CE

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

A felszerelés egyszerű a beépített kapcsokkal, amelyek
biztonságosan rögzítik a mennyezeti hangszórót a
kivágásban. 9–25 mm vastagságú mennyezetben lehet
elhelyezni. Egy tartozék sablon segítségével pontosan
ki lehet jelölni a kivágást a mennyezeti panelekben. A
vezetékezés egy nyomóérintkezőkkel ellátott
csatlakozóblokkon keresztül történik, így a telepítés



célszerszámok használata nélkül is lehetséges. A
csatlakozóblokkok elő vannak készítve hurkolt
vezetékekhez. A transzformátor 6 W névleges kimeneti
teljesítményhez van vezetékezve, de a színkódos
vezetékekkel és csatlakozóblokkal könnyen
módosítható más csatlakozásokhoz.
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Oktávonként előírt akusztikai teljesítmény

Rendelési információ

LBC 3951/11 mennyezeti hangszóró
Mennyezeti hangszóró 6 W, kerek fémrács ABS
kerettel, beépített kapcsok a könnyű szereléshez,
benyomható csatlakozóblokk, fehér RAL 9010.
Rendelésszám LBC3951/11
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