Product program / Loudspeaker / Variable Array


HX-5B-WP  EU

De luidspreker is een spatbestendige, modulaire tweewegsluidspreker voor binnen of buiten, met integrale montagebeugel.&nbsp; Het lagetonengedeelte bestaat uit vier 4,72” (12 cm) kegelvormig drivers met directe uitstraling, opgesteld in een verticale lijn, waarbij elke driver in een afzonderlijk afgedichte behuizingsmodule is ondergebracht.&nbsp; Het hogetonengedeelte bestaat uit twaalf 1” (25 mm) gebalanceerde dome tweeters met directe uitstraling, opgesteld in verticale lijn, gemonteerd naast de lagetonendrivers, met 3 tweeters per behuizingsmodule.&nbsp; De luidspreker omvat line array ontwerpelementen voor goed verticaal gecontroleerde richting en een gebogen waveguide-grilleontwerp voor gecontroleerde horizontale richting.&nbsp; De luidsprekerconstructie is modulair en laat afstelling van de verticale richting in een bereik van 15-60 graden nominale dekkingshoek in trappen van 15 graden ter plaatse mogelijk.&nbsp;&nbsp; Horizontale dekking is 100 graden nominaal, ongeacht de afstelling van de verticale hoek. De integrale montagebeugel is gemaakt uit staalplaat dikte 12 en maakt 90 graden rotatie van de luidsprekerrichting mogelijk.&nbsp; Het geïntegreerde frequentiescheidingsnetwerk moet zowel laag- als hoogdoorlaatfiltersecties omvatten en moet geoptimaliseerd zijn voor een soepele frequentierespons op en buiten de as in alle richtingsconfiguraties.&nbsp; De crossoverfrequentie is 4 kHz.&nbsp; De ingangsconnectoren van de speaker omvatten één schroefklemaansluiting en twee Neutrik NL4 type aansluitingen, parallel bedraad voor doorgifte naar extra luidsprekers.
De spreker moet aan de volgende prestatiecriteria voldoen.&nbsp; Vermogen: 200 watt continu roze ruis, 600 watt continu programma.&nbsp; Frequentierespons (10 dB onder de nominale drukgevoeligheid, zonder externe egalisatie):&nbsp; 70 Hz tot 20 kHz in modus 60 graden, 75 Hz tot 20 kHz in modus 45 graden, 80 Hz tot 20 kHz in modus 30 graden, 85 Hz tot 20 kHz in modus 15 graden.&nbsp; Drukgevoeligheid (1 watt op 1 m): 96 dB in modus 60 graden, 97 dB in modus 45 graden, 98 dB in modus 30 graden, 99 dB in modus 15 graden.&nbsp; Impedantie: 8 ohm nominaal.&nbsp; Wanneer de optionele lijnaanpassingstransformator MT-200 is geïnstalleerd, moeten de beschikbare vermogensafsluiters voor 70,7 volt lijntoepassingen 30, 60, 100 en 200 watt (respectievelijk 167, 83, 50 en 25 ohm) bedragen.
De ontwerpbenadering van de luidspreker moet zodanig zijn dat twee of meer luidsprekers kunnen worden gecombineerd in een line array om de uitgang en/of het bereik te vergroten zonder dat de consistentie van het dekkingspatroon wordt aangetast.&nbsp; Wanneer er twee worden gecombineerd, moeten de beschikbare verticale dekkingshoeken (-6 dB onderbreking) 30 graden (+ 12/- 5 graden van 500 Hz tot 16 kHz), 60 graden (+/- 15 graden van 400 tot 12,5 kHz), 90 graden (+10/-20 graden van 250 Hz tot 20 kHz) en 110 graden (+/- 20 graden van 200 Hz tot 20 kHz) zijn.&nbsp; De nominale horizontale dekking bedraagt 100 graden. De nominale horizontale dekking bedraagt 100 graden.&nbsp; De beschikbare accessoirebeugels moeten het mogelijk maken om meerdere units in een line array-opstelling met elkaar te verbinden en de opstelling in verticale of horizontale richting op te hangen.
De luidspreker is IP-X4 spatwaterbestendig overeenkomstig IEC 529&nbsp; De modulaire behuizing is gemaakt uit polypropyleen, met roestvrijstalen beugels en hardware.&nbsp; De afmetingen (B x H x D) zijn 16,1” x 21,5” x 13,5” (408 mm x 546 mm x 342 mm) en het gewicht is 35,3 lbs. (16 kg).&nbsp; Bij de luidspreker worden ophangbeugels geleverd om ze verticaal of horizontaal te kunnen ophangen. Beschikbare extra beugels voor montage tegen wand of plafond of op standaard zijn gemaakt uit roestvrij staal.
De luidspreker is een TOA model HX-5B-WP / HX-5W-WP
De verbindingsbeugel voor buiten is een TOA model HY-CN1B-WP / HY-CN1W-WP.
De beugel voor plafondmontage buiten is een TOA model HY-CW1WP.
Het tuigframe voor voorinstallatie buiten is een TOA model HY-PF1WP.
De wand-/plafondmontagebeugel voor buiten is een TOA model HY-WM1WP.
De richtingsbeugel voor wand-/plafondmontage buiten is een TOA model HY-WM2WP.

