Product program / Loudspeaker / Ceiling


PC-1860BS

De luidspreker is van het type voor inbouw in het plafond en bestaat uit twee delen, bestaande uit een inwendig rooster en een chassis met een integrale luidspreker zonder zichtbare bevestigingen en een discrete buitenbehuizing van slechts 5 mm. Het tweede deel is een uit staal geconstrueerde brandkap om te voorkomen dat rook of vuur zich in noodsituaties via holle ruimten in het plafond verspreidt. De installatie geschiedt door middel van een afzonderlijk veervergrendelingsmechanisme, waardoor de koepel in een plafond met een dikte tussen 5 en 25 mm (0,2" - 0,98") kan worden gemonteerd. Er wordt een sjabloon meegeleverd als hulp bij het zagen van de montagegaten. De luidspreker bevat een enkele 12 cm (5") conusluidspreker met een volledig bereik met een soepele frequentierespons van 170 Hz tot 20 kHz met een brede spreiding. De luidspreker produceert een geluidsdrukniveau (SPL) van 95 dB (gemeten tussen 500 Hz en 5 kHz roze ruis) op 1 meter een toegevoerd vermogen van 1 watt en 81 dB (gemeten tussen 100 Hz en 10 kHz roze ruis) op 4 meter met een toegevoerd vermogen van 1 watt. De luidspreker moet een vermogen van 6 watt (voor 100 V lijn) en 3 watt (voor 70 V lijn) kunnen produceren. De luidspreker moet worden voorzien van een in de fabriek gemonteerde transformator met gemakkelijk te selecteren vermogensstanden van 6 W, 3 W, 1,5 W en 0,8 W bij gebruik van 100 V Line en 3 W, 1,5 W, 0,8 W en 0,4 W bij gebruik van 70 V Line. De connectoren van het indrukbare type maken een snelle en gemakkelijke kabelverbinding mogelijk en maken zo nodig een brugverbinding mogelijk. De plafondinbouwluidspreker moet voorzien zijn van geschikte verankeringspunten, als extra voorzorgsmaatregel, waarmee een veiligheidskabel kan worden bevestigd om verschuiving te voorkomen. De afmetingen zijn φ180 × 100 mm (d) (7.09" x 3.94") met een gewicht van 1,1 kg (2.43 lb.) De afwerking van de luidspreker moet zijn: Baffle: staalplaat, wit (RAL 9016 gelijkwaardig). Rooster: Stalen net, wit (RAL 9016 gelijkwaardig). Bevestigingsbeugel: staalplaat. De plafondinbouwluidspreker moet worden gecertificeerd volgens de volgende normen: Europese norm EN 54-24: 2008, internationale norm ISO 7240-24: 2010 en moet voldoen aan de Britse norm BS-5839-8: 2008.

