Product program / Loudspeaker / Line Array


SR-A12LWP

De [long throw]-luidspreker moet een spatwaterbestendige tweewegcomponent module zijn die ontworpen is voor gebruik binnen/buiten in een modulair lijn-array-systeem, TOA-elektronica model SR-A12LWP. Het laagfrequente gedeelte bestaat uit een direct uitstralende 300 mm (12) transducer met een 72 mm (2,84) randomwonden aluminium lint-spraakspoel. De laagfrequente transducer moet achter een beperkte opening worden gemonteerd om de horizontale dekking te regelen en in een afgestemde en gepoorten behuizing worden ondergebracht.&nbsp; Het hoogfrequente gedeelte bestaat uit twee compressiedrivers met elk een titanium membraan met een diameter van 44 mm (1,73”) en een in een enkele golfgeleider gemonteerde, met koper beklede aluminium spoel in de rand van het lint.&nbsp; De hoogfrequente golfgeleider bestaat uit twee keelsecties die een enkele gemeenschappelijke mond voeden, waarbij elke keelsectie 16 wegen van gelijke lengte van de bestuurderskeel naar de golfgeleidermond omvat om een effectieve isofasische output te verkrijgen voor een maximale efficiëntie van de werking in een line array-systeem. De luidspreker moet voorzien zijn van een geïntegreerde ingangsaansluitkabel met een buitendiameter van 8,6 mm (0,339”), 4-draads, 3 m (118,1”) lang.
De spreker moet aan de volgende prestatiecriteria voldoen.&nbsp; Vermogen: Laagfrequente invoer: 150 Watt continue roze ruis (24 ononderbroken uren, 50 Hz tot 1 kHz), 450 Watt ononderbroken programma; Hoogfrequente ingang: 60 Watt continue roze ruis (24 ononderbroken uren, 1 kHz tot 20 kHz), 180 Watt continue programma.&nbsp; Frequentierespons (10 dB onder de nominale drukgevoeligheid, met aanbevolen crossover en egalisatie):&nbsp; 50 Hz tot 20 kHz. Drukgevoeligheid (1 Watt op 1 m): Lage frequentie: 98 dB gemiddeld van 100 Hz tot 1 kHz; hoge frequentie: 110 dB gemiddeld van 1 kHz tot 5 kHz.&nbsp; Impedantie: Lage frequentie: 8 ohm nominaal; hoge frequentie: 16 ohm nominaal.
Het horizontale en verticale bereik van de luidspreker dient te worden aangepast voor gebruik in een lijnarray die bestaat uit meerdere eenheden van dezelfde serie die boven elkaar zijn geplaatst, zodat elk pasbandprofiel een verticale lijn vormt.&nbsp; De horizontale dekking moet 90 graden nominaal zijn.&nbsp; De verticale dekking moet 5 graden nominaal zijn.&nbsp; Uitbreiding van het verticale dekkingsgebied moet mogelijk zijn door meerdere eenheden van dezelfde serie op elkaar te stapelen.&nbsp; De consistentie van de dekking mag niet worden aangetast wanneer meerdere eenheden worden gestapeld.&nbsp; De gecombineerde verticale dekking van meerdere units moet&nbsp;, als zij gestapeld zijn, verstelbaar zijn van een line array (dekkingsgebied bepaald door de hoogte van de opstelling)&nbsp; tot een gebogen array voorzien van bekleding, waarbij de gecombineerde dekkingshoek in stappen van 1 graad instelbaar is.
De luidsprekerbehuizing moet van multiplex zijn vervaardigd en afgewerkt met zwarte urethaanverf en moet een IEC 529 spatwaterdichtheid van IPX4 hebben.&nbsp; Het luidsprekerrooster wordt gemaakt van een enkele geperforeerde roestvrijstalen plaat en afgewerkt met zwarte acrylverf.&nbsp; De afmetingen (B x H x D) zijn 740 mm x 433 mm x 469 mm (29,13” x 17,05” x 18,47”) en het gewicht (inclusief accessoires) is 112,44 lbs. (51 kg).&nbsp; De luidsprekerbehuizing moet worden uitgerust met stalen platen met M10 schroefdraad voor de veilige bevestiging van optionele accessoirebeugels.&nbsp; Beschikbare accessoirebeugels voor ophanging en statiefbevestiging moeten van staal zijn.
De luidspreker moet van het TOA-model SR-A12LWP zijn.
Het tuigageframe moet van het TOA-model SR-RF12WP zijn.
De kantelvoegplaat moet van het type TOA SR-TP12 zijn.

