
EN-54 gecertificeerde luidsprekers

BS-678BSB
WALL MOUNT SPEAKER

De BS-678BSB is het product voor de certificering van gesproken woord ontruiming, de BS-678BSB is geschikt
voor aankondigingen en muziekgebruik in hoogwaardige geluidskegelluidsprekers. Voor de aansluiting van de
luidsprekerkabel kan ofwel verborgen bedrading in de wand of open bedrading worden gebruikt. De luidspreker-
structuur die directe wandmontage met schroeven mogelijk maakt, voorkomt dat de luidspreker gemakkelijk valt,
zelfs als er een uitwendige kracht op wordt uitgeoefend. De ingangsimpedantie kan eenvoudig worden gewijzigd
door de stand van de kraan van de transformator te wijzigen.

Artikelnummer:BS-678BSB
Alternatieve producten: BS-678BSW

Specificaties
Gevoeligheid (1 W, 1 m) 94 dB 500 Hz - 5 kHz, pink noise
Frequentiebereik 150 Hz - 18 kHz
Maximaal geluidsdrukniveau (1
m) 98 dB 100 Hz - 10 kHz, pink noise

Vermogen instellingen 6 / 3 / 1.5 / 0.8 W (100 V),
3 / 1.5 / 0.8 / 0.4 W (70 V)

Luidspreker component 6" kegelvormig
Afwerking HIPS hars, zwart (RAL 9011 of gelijkwaardig),
Bedrijfstemperatuur -10 °C to +50 °C ( 14 °F to 122 °F)
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Rear View

Wiring Diagram

transformer
Matchingconnectors

COM
HOT

Earth
HOT
COM

Earth

Input

13 k�
6.7 k�
3.3 k�
1.7 k�

COM

8 �

0
-

+

110 [4.33"]

R6 [0.24"]

250 [9.84"]

19
0 

[7
.4

8"
]

R6 [0.24"]

83.5 [3.29"]
83

.5
 [3

.2
9"

]
28

.3
 [1

.1
1"

]

3-Ø5 [0.2"]

3-Ø20 [0.79"]

Thermal fuse (84 °C [183.2 °F])

Incombustible cables

Heat-resistant  cables

(Accessory)
Ba�e �xing screw

We supply sound, not equipment.
www.toa.eu

©TOA Electronics Europe GmbH | Data subject to change without notice.
NL, 2023/05/14


