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Moc znamionowa 2x 6 W
Odczepy mocy 2x (6 / 3/ 1,5 / 0,75) W (osobno
dla obu przetworników)
SPL 1 W/1 m 93.1 dB
Pasmo przenoszenia (-10 dB) 425 ... 17 000 Hz
Kąt rozpraszania, 1 kHz (-10 dB) 180 °
Waga 1,9 kg

DAL 165/6-A/B jest sufitowo/ściennym głośnikiem 100V,
montowanym do litych ścian/sufitów przy użyciu kołków
rozporowych, przeznaczonym do stosowania w
systemach DSO. Zaopatrzony jest w dwa osobne układy
"przetwornik + transformator + bezpiecznik termiczny"
z niezależnymi kostkami przyłączeniowymi
(ceramiczne, skręcane śrubkami). Nie ma pomiędzy
nimi żadnego elektrycznego połączenia, dzięki czemu
mogą pracować z dwoma całkowicie niezależnymi
liniami głośnikowymi. W przypadku awarii jednej z linii
druga może nadal pracować, dzięki czemu utrzymana
jest emisja dźwięku w danym pomieszczeniu/obszarze.
Dzięki temu spełnione są wymogi stawiane systemom
DSO, dotyczące utrzymania pokrycia dźwiękiem
obszaru ewakuacji, w przypadku awarii jednej z linii w
danej strefie. Montaż polega na wstępnym
przymocowaniu uchwytu (metalowa profilowana listwa)
do ściany/sufitu, a następnie na przykręceniu obudowy
do uchwytu.

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  
Moc znamionowa 2x 6 W
Odczepy mocy 2x (6 / 3/ 1,5 / 0,75) W (osobno dla obu

przetworników)
Typ głośnika 2 x 77 mm szerokopasmowy
SPL 1 W/1 m 93.1 dB
SPL max /1m 100,9 dB
Pasmo przenoszenia (-10 dB) 425 ... 17 000 Hz
Kąt rozpraszania, 1 kHz (-10 dB) 180 °
Złącze 2x 2-stykowe złącze ceramiczne, zakręcane
Wykonanie stal malowana proszkowo
Kolor RAL9010 (biały) - opcjonalnie cała paleta RAL

za dopłatą
Wymiary 170 x 55 mm (średnica x wysokość)
Waga 1,9 kg

Partner Sp. z o.o. DAL165/6-A/B PP
Głośnik ścienno-sufitowy w konfiguracji A/B 2x6 W


