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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 95,1 dB
Pasmo przenoszenia (-10 dB) 100 ... 16 100 Hz
Kąt rozpraszania, 1 kHz (-10 dB) 160 °

Głośniki sufitowe z serii DEL 200/6 A/B PP wykonane są ze stali malowanej
proszkowo. Wyposażone są w wysokiej jakości szerokopasmowy głośnik o
średnicy 200 mm. Doskonałe do słuchania muzyki i komunikatów. Dzięki
zastosowaniu bardzo prostego systemu uchwytów opartego na trzech
sprężynach głośniki te charakteryzują się szybkim i bardzo łatwym
montażem. Moduł przyłączeniowy z 3-stykową kostką ceramiczną wraz z
bezpiecznikiem termicznym. W zestawie osłona przeciwogniowa z
zawiesiem stalowym.
Głośnik DEL 200 A/B PP jest zaopatrzony w dwie niezależnie pracujące linie
nagłośnienia transformatory / głośniki co pozwala na zasilanie z dwóch
osobnych przewodów. Dzięki modułom głośników serii A/B zarówno linia A
jak i B działają w niezależnych punktach montażowych. W przypadku awarii
jednej z linii druga może pracować dzięki czemu utrzymany jest poziom
bezpieczeństwa. Dzięki zastosowaniu bardzo prostego systemu uchwytów
opartego na trzech sprężynach głośniki te charakteryzują się szybkim i
bardzo łatwym montażem.

Głośnik DEL 200/6 A/B PP posiada wydany przez CNBOP certyfikat na
zgodność z normą EN 54-24 (Głośniki dla systemów DSO), niemniej nie
posiada Świadectwa Dopuszczenia. Oznacza to, że może być zastosowany
wszędzie tam, gdzie specyfikacja inwestora wymaga certyfikacji EN 54-24
dla głośnika, a polskie prawodawstwo nie nakłada konieczności stosowania
systemu DSO w danym obiekcie. Przykładem mogą być budowy oddziałów i
przedstawicielstw niektórych firm mających główne siedziby na terenie
Niemiec.

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

przetworników)
Typ głośnika 2x 130mm, szerokopasmowy (owalne)
SPL 1 W/1 m 95,1 dB
SPL max /1m 108,8 dB
Pasmo przenoszenia (-10 dB) 100 ... 16 100 Hz
Kąt rozpraszania, 1 kHz (-10 dB) 160 °
Złącze 2x3 ceramiczne
Wykonanie stal malowana proszkowo
Kolor RAL9010 (biały) - opcjonalnie cała paleta RAL

za dopłatą
Wymiary 265 x 100 mm (średnica x głębokość)
Waga 2,3 kg
Uwagi Certyfikat EN 54-24:2008 nr 1438/CPD/0221 ,

produkt nie posiada Świadectwa
Dopuszczenia

Partner Sp. z o.o. DEL200/6-A/B PP
Głośnik sufitowy 200mm / 6W, certyfikat EN 54-24


