Product program / Loudspeaker / Line Array


SR-S4L

De [long throw]-luidspreker moet een slanke, tweezijdige, direct stralende line array-luidspreker van het type TOA Electronics model SR-S4L zijn.&nbsp;&nbsp; Het laagfrequente gedeelte bestaat uit acht direct uitstralende conusvormige drivers van 10 cm die in een verticale lijn zijn opgesteld en zich in een afgestemde en gepoorte behuizing bevinden.&nbsp; Het hoogfrequente gedeelte bestaat uit 24 direct stralende 25 mm tweeters met een gebalanceerde koepeltweweameter die in een verticale lijn zijn geplaatst.&nbsp; De tweeters moeten centraal vóór de laagfrequente bestuurders worden gemonteerd, met dezelfde horizontale as.&nbsp; 
Het geïntegreerde frequentiescheidingsnet moet zowel laag- als hoogdoorlaatfiltersecties omvatten en moet geoptimaliseerd zijn voor een soepele frequentierespons aan en buiten de as.&nbsp; De crossoverfrequentie is 3500 Hz.&nbsp; De werking van de biamp moet mogelijk zijn door de interne aansluitingen van het ingangsaansluitingspaneel te wijzigen.&nbsp; De luidspreker-ingangsaansluitingen moeten twee schroefaansluitingen en twee Neutrik NL4-aansluitingen bevatten, die parallel zijn aangesloten voor de doorvoer naar andere luidsprekers.&nbsp; In de biamp-modus moeten de NL4-aansluitingen de mogelijkheid bieden om zowel de LF- als de HF-profielen discreet aan te sluiten via een enkele NL4-stekker met een 4-draads kabel.&nbsp; In de biamp-modus moet de doorgang van het biampsignaal mogelijk zijn door de aansluiting op de parallelle bedrade contactdoos.
Het horizontale en verticale bereik van de luidspreker dient in overeenstemming te zijn met het ontwerp van een straight line array.&nbsp; De horizontale dekking moet 90 graden nominaal boven 2000 Hz bedragen.&nbsp; De verticale dekking moet zich uitstrekken tot een gebied dat wordt bepaald door een deel van een cilinder waarvan de hoogte gelijk is aan die van de luidspreker.&nbsp; De hoogte van het cilinderdeel dat het dekkingsgebied bepaalt, moet kunnen worden vergroot door meerdere eenheden van hetzelfde model op elkaar te stapelen.&nbsp; Het toevoegen van een stolseldoek gebogen sectie aan het dekkingsgebied, om de dekking 10 graden buiten het primaire dekkingsvlak uit te breiden, is mogelijk door het stapelen van een of twee rechte lijnarray-systemen, model SR-S4L, boven een enkel stolseldoek gebogen lijnarray-systeem, model SR-S4S.&nbsp; De consistentie van de dekking mag niet worden aangetast wanneer meerdere eenheden worden gestapeld.
De spreker moet aan de volgende prestatiecriteria voldoen.&nbsp; Vermogen (volledig bereik): 200 Watt continu roze ruis (24 uur continu, 50 Hz tot 20 kHz), 360 Watt continu programma. Vermogensafgifte (biamp-modus) Lagefrequentie-ingang: 80 Watt continue roze ruis (24 ononderbroken uren, 50 Hz tot 4 kHz), 150 Watt continue programma; Hoogfrequente ingang: 80 Watt continue roze ruis (24 ononderbroken uren, 4 kHz tot 20 kHz), 150 Watt continue programma.&nbsp; Frequentierespons (10 dB onder de nominale drukgevoeligheid, met aanbevolen egalisatie/zonder aanbevolen egalisatie):&nbsp; 70 Hz tot 20 kHz / 80 Hz tot 20 kHz.&nbsp; Drukgevoeligheid (1 Watt op 1 m, 230 tot 2500 Hz): 94 dB.&nbsp; Impedantie: 8 ohm nominaal. Wanneer de optionele lijnaanpassingstransformator MT-S0601 is geïnstalleerd, moeten de beschikbare vermogensafsluiters voor 70,7 volt lijntoepassingen 7,5, 15, 30 en 60 watt (respectievelijk 670, 330, 170 en 83 ohm) bedragen.
De luidsprekerbehuizing moet gemaakt zijn van vezelplaat met gemiddelde dichtheid en afgewerkt zijn met witte verf.&nbsp; Het luidsprekerrooster wordt gemaakt van één enkele geperforeerde staalplaat en afgewerkt met witte acrylverf.&nbsp; De afmetingen (B x H x D) zijn 6,3” x 35,24” x 10,04” (160 mm x 895 mm x 255 mm) en het gewicht is 35,3 lbs. (16kg).&nbsp; De luidsprekerbehuizing moet worden uitgerust met schroefdraadinzetstukken voor de bevestiging van optionele accessoirebeugels.&nbsp; Beschikbare accessoirebeugels voor vliegende en voor wand-, plafond- en statiefbevestiging moeten van staal zijn.
De luidspreker moet van het type TOA SR-S4L zijn.
De passende transformator is de TOA model MT-S0601.
De verlengplaat is TOA model SR-EP4.
De vliegbeugel moet van het TOA-model SR-FB4 zijn.
De wandkantelbeugel is TOA model SR-TB4.
De wandmontagebeugel is TOA model SR-WB4.
De vloersteun is TOA model SR-FS4.
De standaardadapter is TOA model SR-SA4.
Het beschermpad moet van het type TOA SR-PP4 zijn.

