Product program / Loudspeaker / Line Array


SR-C8SWP

De luidspreker moet een tweerichtingscomponentenmodule zijn die ontworpen is voor gebruik in een modulair lijn-array-systeem. Het laagfrequente deel moet bestaan uit een Neodymium woofer van 20 cm (8). Het hoogfrequente gedeelte bestaat uit twee compressiebestuurders met elk een neodymiumbestuurder van 25 mm (1). De hoogfrequente golfgeleider bestaat uit twee keelsecties die een enkele gemeenschappelijke mond voeden, waarbij elke keelsectie acht 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 (0,34), 4-draads, 3 m (9,84) lang.
De spreker moet aan de volgende prestatiecriteria voldoen. Vermogen in biamp modus: Laagfrequente invoer: 360 W continu programma; Hoogfrequente ingang: 180 W continu programma. Vermogensafgifte in single-amp modus: 360 W continu programma. Frequentierespons (10 dB onder de nominale drukgevoeligheid, met aanbevolen crossover en egalisatie): 65 Hz tot 20 kHz. Gevoeligheid (1 W op 1 m) in bi-amp modus: Lage frequentie: 95 dB; hoge frequentie: 110 dB. Gevoeligheid (1 W op 1 m) in single-amp modus: 98 dB. Nominale impedantie in bi-amp modus: Lage frequentie: 16 ohm nominaal; hoge frequentie: 16 ohm nominaal. Nominale impedantie in single-amp mode: 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. De horizontale dekking moet 110 graden nominaal zijn. De verticale dekking moet nominaal 15 graden bedragen. Uitbreiding van het verticale dekkingsgebied moet mogelijk zijn door meerdere eenheden van dezelfde serie op elkaar te stapelen. De consistentie van de dekking mag niet worden aangetast wanneer meerdere eenheden worden gestapeld. De gecombineerde verticale dekking van meerdere eenheden moet in gestapelde toestand regelbaar zijn van die van een rechte opstelling (dekkingsgebied bepaald door de hoogte van de opstelling) tot een gebogen opstelling, waarbij de gecombineerde dekkingshoek in stappen van 1 graad instelbaar is.
De luidsprekerbehuizing is gemaakt van multiplex en afgewerkt met een zwarte urethaan coating. De luidspreker zal voldoen aan de IEC IPX4-norm voor bestendigheid tegen stof en water binnen een temperatuurbereik van -10&deg;C to +50&deg;C (14&deg;F tot 122&deg;F). Het luidsprekerrooster moet gemaakt zijn van een enkele geperforeerde roestvrijstalen plaat en afgewerkt zijn met zwarte verf. De afmetingen (B x H x D) zijn 526,6 x 293 x 294 mm (20,73 x 11,54 x 11,57) en het gewicht is 16 kg (35,27 lbs.). De luidsprekerbehuizing moet worden uitgerust met stalen platen met M8 schroefdraad voor de veilige bevestiging van optionele accessoirebeugels.
De luidspreker moet van het TOA-model SR-C8SWP zijn.
Het tuigageframe moet van het TOA-model SR-RF8WP zijn.

