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Sposób montażu sufitowy, ścienny
Moc znamionowa 10 W
Przekładnia transformatora 100 V 10 / 6 / 3 /
1,5 W
Pasmo przenoszenia 225 ... 22 200 Hz
SPL 1 W/1 m 100,6 dB
Kąt rozpraszania, 1 kHz (-10 dB) 180 °

Głośnik sufitowy spełniający standardy bezpieczeństwa,
zgodnie z normą EN 54-24:2008 doskonale nadaje się
do zastosowań w Dźwiękowych Systemach
Ostrzegawczych. Każdy z certyfikowanych głośników
sufitowych, spełniających normę EN 54-24:2008,
wyposażony jest w złącze ceramiczne, bezpiecznik
termiczny oraz posiada odporne na temperaturę kable.
Wszystko to po to aby zapewnić zwiększone
bezpieczeństwo w przypadku pożaru.
Głośnik wykonany jest ze stali malowanej proszkowo,
wykazuje doskonałe właściwości akustyczne i wysoką
wydajność, a także wysoką odporność na próby
kradzieży czy dewastacji. W związku z tym idealnie
nadaje się do wielu zastosowań. Wsporniki montażowe
pozwalają na instalację na sufitach i ścianach, nawet
tam gdzie tradycyjny sposób montażu nie jest możliwy.

Metalowa obudowa głośnika może zostać pomalowana
fabrycznie na dowolny kolor z palety RAL, za dopłatą.
Kwota dopłaty zależy od wielkości zamówienia i
wymaga każdorazowego ustalenia (wymagany kontakt
z Działem Technicznym).

Parametry techniczne  
Sposób montażu sufitowy, ścienny
Moc znamionowa 10 W
Przekładnia transformatora 100 V 10 / 6 / 3 / 1,5 W
Typ głośnika 165 mm szerokopasmowy
Pasmo przenoszenia 225 ... 22 200 Hz
SPL 1 W/1 m 100,6 dB
SPL Pmax/1 m 110,6 dB
Kąt rozpraszania, 1 kHz (-10 dB) 180 °
Wymiary 170 x 75 mm (średnica x głębokość)
Waga 1,4 kg
Wykonanie stal malowana proszkowo
Złącze 2x3 ceramiczne
Kolor RAL 9010 (na zamowienie inne kolory RAL)
Głośników w pakiecie zbiorczym 12

Partner Sp. z o.o. DAL165/10PP
Pożarowy głośnik ścienno-sufitowy metalowy, 10W


