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u Certificada por ATEX, IECEx, UL, CSA e INMETRO

u Produzida com poliamida antiestática, leve e
resistente

u Protegida contra água e poeira para a classe IP67

u Provisão para conexão das placas de supervisão
opcionais

A LH3-UC25XL Corneta para sonorização foi
especificamente projetada e certificada para
instalações onde é provável a presença de misturas de
ar e gás explosivo. A corneta foi produzida com
poliamida antiestática, que a torna leve e resistente. O
design da luz extensa da corneta resulta em um nível
de pressão de som maior, no qual áreas de distância
maiores podem ser cobertas.

Funções

Por padrão, a corneta para sonorização é fornecida
com um suporte de montagem inoxidável resistente,
que permite que o feixe de som seja direcionado com
precisão.
O suporte de montagem possui um recurso de catraca
que garante a permanência na posição correta.
O cabo de conexão é alimentado por uma prensa cabo
ABS EX (M20) na tampa posterior, que pode ser
removida para inserção no bloco do terminal da
conexão interna. Para conexão loop-through, a tampa
posterior é encaixada com um segundo furo (coberto
com um plugue de supressão, fornecido por padrão).
A corneta para sonorização inclui um transformador
para tensão de entrada de 100 V, com tomadas na
bobinagem principal para configurações de energia
diferentes.

As diferentes tomadas de energia podem ser
facilmente selecionadas quando conectadas ao
terminal adequado do bloco de terminais de seis vias.
Para permitir a supervisão do equipamento, um rolo
de cabo da lateral secundária da corneta para
sonorização está disponível na área de conexão. Esse
rolo costuma estar fechado, mas se usado com a placa
de supervisão, é cortado e conectado.
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6
0

 m
m

 (
2

.3
6

”)

25 mm (0.98”)

7 mm (0.28”)

Dimensões em mm (polegadas)

Diagrama do circuito

Resposta de frequência
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Diagrama polar horizontal (peça de baixa frequência)

Diagrama polar horizontal (peça de alta frequência)

Diagrama polar vertical (peça de baixa frequência)

Diagrama polar vertical (peça de alta frequência)

Sensibilidade de banda da oitava *

 SPL de oitava
1W/1m

Total de SPL
da oitava
1W/1m

Total de SPL
da oitava
Pmax/1m

125 Hz 62.1 - -

250 Hz 92.0 - -
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500 Hz 102.0 - -

1000 Hz 107.1 - -

2000 Hz 107.0   

4000 Hz 100.4 - -

8000 Hz 95.3 - -

Ponderado A - 101.5 113.3

Ponderado Lin - 101.2 113.2

Ângulos de abertura de banda da oitava

 Horizontal Vertical  

125 Hz 360 360  

250 Hz 360 360  

500 Hz 360 360  

1000 Hz 93 117  

2000 Hz 52 70  

4000 Hz 32 39  

8000 Hz 27 18  

Desempenho acústico especificado por oitava
* (todas as medidas são feitas com um sinal de ruído
rosa; os valores estão em dB SPL).

Certificados e Aprovações

Garantia de qualidade
Todos os alto-falantes Bosch foram projetados para
suportar a operação em energia nominal por 100 horas
de acordo com os padrões do IEC 268-5 Power
Handling Capacity (PHC). A Bosch também
desenvolveu o teste SAFE (Simulated Acoustical
Feedback Exposure, Exposição simulada de
realimentação acústica) para demonstrar que o
equipamento pode suportar o dobro da energia
nominal por curtos períodos. Isso garante maior
confiabilidade em condições extremas, levando a uma
maior satisfação dos clientes e vida útil de operação
mais longa, além de demonstrar falhas ou a
deterioração do desempenho.

Segurança De acordo com EN 60065

Água e poeira De acordo com EN 60529 e IP 67

Nemko II 2D Ex tb IIIC T105 ºC

IECEx / ATEX II 2G Ex d e mb IIB + H2 T4 Gb

CSA Ex d e m IIB + H2 T4 Gb (Canadá)

UL Classe 1 Zona 1 AEx d e mb IIB + H2 T4
Gb (EUA)

INMETRO Ex d e mb IIB + H2 T4 Gb

Peças incluídas

Quantid
ade

Componente

1 LH3‑UC25XL Corneta para sonorização

1 Instrução de instalação

1 M20 Ex Prensa cabo PG13

Especificações Técnicas

Especificações elétricas*

Energia máxima 30 W

Energia nominal (PHC) 25 W

Energia nominal 25 / 15 / 6,5/ 5/ 2,5/ 1,5 W

Nível de pressão do som
em energia nominal / 1 W
(1 kHz, 1 m)

121 dB / 107 dB

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

93 / 32 graus

Faixa de frequência real
(-10 dB)

415 Hz a 7000 Hz

Tensão nominal 100 V

Impedância nominal 400 ohms

Conexão elétrica 2 terminais de energia de seis polos

Medidor de fios aceitável 0,5 – 2,5 mm2 (AWG 20-12)

* Dados de desempenho técnico de acordo com
IEC 60268‑5

Especificações mecânicas

Material da corneta Poliamida (PA)

Material do suporte Aço inoxidável (Grau 316)

Dimensões (A x L x P) 200 x 270 x 248 mm
(7,87 x 10,62 x 13,70 pol)

Peso 2,72 kg (5,99 lb)

Cor Preto (RAL 9005)

Prensa cabo (padrão
fornecido)

M20 Poliamida (PA)

Diâmetro do cabo 8 mm a 13 mm (0,31 pol a 0,51 pol)

Especificações ambientais

Temperatura de operação -50 ºC a 60 ºC (-58 ºF a 140 ºF)

Temperatura de
armazenamento

-40 ºC a +70 ºC (-40 ºF a +158 ºF)

Umidade relativa < 95%
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Como encomendar

Corneta. sonoriz, à prova exp, luz ext.
Corneta para sonorização à prova de incêndio com luz
extensa.
Nº de encomenda LH3-UC25XL
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Representado por:

North America: Latin America and Caribbean:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

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
la.boschsecurity.com
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