Product program / Loudspeaker / Line Array


SR-S4L

Głośnik [o długim skoku] powinien być płaskim, dwukierunkowym, bezpośrednio napromieniowującym liniowym układem głośnikowym, model TOA Electronics SR-S4L.&nbsp;&nbsp; Sekcja o niskiej częstotliwości składa się z ośmiu bezpośrednio napromieniowujących sterowników typu stożek o średnicy 10 cm, rozmieszczonych w linii pionowej i umieszczonych w obudowie przestrajanej i przenośnej.&nbsp; Sekcja wysokich częstotliwości składa się z 24 bezpośrednio promieniujących głośników wysokotonowych o zrównoważonej kopułce 25 mm, ułożonych w linii pionowej.&nbsp; Głośniki wysokotonowe montuje się centralnie przed przetwornikami niskotonowymi, mając tę samą oś poziomą.&nbsp; 
Zintegrowana sieć podziału częstotliwości obejmuje zarówno dolnoprzepustowe, jak i górnoprzepustowe sekcje filtrujące i jest zoptymalizowana pod kątem płynnej reakcji na częstotliwości w osi i poza osią.&nbsp; Częstotliwość zwrotnicy wynosi 3 500 Hz.&nbsp; Obsługa Biamp powinna być możliwa poprzez zmianę wewnętrznych połączeń panelu złącza wejściowego.&nbsp; Złącza wejściowe głośników powinny zawierać dwa połączenia śrubowe i dwa gniazda typu Neutrik NL4, połączone równolegle w celu przejścia do dodatkowych głośników.&nbsp; W trybie biamp, gniazda NL4 powinny umożliwiać dyskretne połączenie zarówno sekcji LF, jak i HF za pomocą pojedynczej wtyczki NL4 przy użyciu 4-żyłowego kabla.&nbsp; W trybie dwuimpulsowym przejście sygnału dwuimpulsowego powinno być możliwe dzięki połączeniu z gniazdem równoległego okablowania.
Zasięg poziomy i pionowy głośnika powinien być zgodny z zasięgiem linii prostej.&nbsp; Pokrycie poziome wynosi 90 stopni nominalnych powyżej 2 000 Hz.&nbsp; Pokrycie pionowe rozciąga się na obszar określony przez część butli, której wysokość jest równa wysokości głośnika.&nbsp; Rozszerzenie wysokości przekroju butli, która określa obszar krycia, jest możliwe poprzez układanie w stosy wielu jednostek tego samego modelu.&nbsp; Dodanie zakrzywionej sekcji klothoidalnej do obszaru pokrycia, w celu rozszerzenia pokrycia o 10 stopni poza główną płaszczyznę pokrycia, jest możliwe poprzez ułożenie jednego lub dwóch systemów linii prostych, model SR-S4L, powyżej pojedynczego systemu linii zakrzywionej klothoid, model SR-S4S.&nbsp; Konsystencja pokrycia nie może ulec pogorszeniu w przypadku układania na stosie wielu jednostek.
Mówca musi spełniać następujące kryteria wynikowe.&nbsp; Obsługa mocy (pełny zakres): 200 W ciągłego szumu różowego (24 godziny w trybie ciągłym, 50 Hz do 20 kHz), program ciągły o mocy 360 W. Obsługa zasilania (tryb biamp) Wejście o niskiej częstotliwości: 80 W ciągłego różowego szumu (24 godziny w trybie ciągłym, 50 Hz do 4 kHz), program ciągły o mocy 150 W; wejście wysokiej częstotliwości: 80 W ciągłego różowego szumu (24 godziny w trybie ciągłym, od 4 kHz do 20 kHz), program ciągły o mocy 150 W.&nbsp; Pasmo przenoszenia (10 dB poniżej znamionowej skuteczności ciśnieniowej, z zalecaną korekcją/bez zalecanej korekcji):&nbsp; 70 Hz – 20 kHz / 80 Hz – 20 kHz.&nbsp; Czułość ciśnieniowa (1 wat przy 1 m, 230 do 2.500 Hz): 94 dB.&nbsp; Impedancja: 8 omów nominalne. Po zainstalowaniu opcjonalnego liniowego transformatora dopasowującego MT-S0601, dostępne odczepy mocy dla linii 70,7 V powinny mieć moc 7,5, 15, 30 i 60 W (odpowiednio 670, 330, 170 i 83 omów).
Obudowa głośnika powinna być wykonana z płyty pilśniowej o średniej gęstości i wykończona białą farbą.&nbsp; Kratka głośnikowa powinna być wykonana z pojedynczej blachy stalowej perforowanej i wykończona białą farbą akrylową.&nbsp; Wymiary (szer. x wys. x gł.) powinny wynosić 6,3 x 35,24 x 10,04 (160 mm x 895 mm x 255 mm), a waga 35,3 funta. (16 kg).&nbsp; Obudowa głośnika powinna być wyposażona w gwintowane wkładki do mocowania opcjonalnych wsporników akcesoriów.&nbsp; Dostępne uchwyty akcesoriów do latania oraz do montażu na ścianie, suficie i stoisku powinny być wykonane ze stali.
Głośnikiem powinien być model TOA SR-S4L.
Transformatorem dopasowującym powinien być model TOA MT-S0601.
Płyta rozszerzająca to model TOA SR-EP4.
Wspornik lotniczy to model TOA SR-FB4.
Uchwyt do przechylania ściany powinien być wykonany w modelu TOA SR-TB4.
Uchwyt do montażu ściennego powinien być TOA model SR-WB4.
Stojak podłogowy powinien być wykonany w modelu TOA SR-FS4.
Adapter stojaka powinien być TOA model SR-SA4.
Podkładka ochronna to model TOA SR-PP4.

