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Moc znamionowa 10 W
Typ głośnika 165 mm szerokopasmowy
Pasmo przenoszenia (-10 dB) 380 Hz - 22.5 kHz
SPL 1 W/1 m 95.1 dB
Kąt rozpraszania, 1 kHz (-10 dB) 180 °
Przekładnia transformatora 100 V 10/6/3/1,5 W

Głośniki sufitowe DELF165/10PP wykonane są z wysoko gatunkowej stali
malowanej proszkowo. Wyposażone są w wysokiej jakości szerokopasmowy
głośnik o średnicy 165 mm. Dzięki zastosowaniu bardzo prostego systemu
uchwytów opartego na trzech sprężynach zestawy charakteryzują się
szybkim i bardzo łatwym montażem. Moduł przyłączeniowy z 3-wejściowym
złączem ceramicznym wraz z bezpiecznikiem termicznym. W zestawie
osłona przeciwogniowa z 2 m zawiesiem z linki stalowej. Istnieje możliwość
fabrycznego wydłużenia linki do 10m, bez opłat - wymagane jest zgłoszenie
tego faktu przy składaniu zamówienia.

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 10 W
Typ głośnika 165 mm szerokopasmowy
Pasmo przenoszenia (-10 dB) 380 Hz - 22.5 kHz
SPL 1 W/1 m 95.1 dB
SPL Pmax/1 m 105.1 dB
Kąt rozpraszania, 1 kHz (-10 dB) 180 °
Przekładnia transformatora 100 V 10/6/3/1,5 W
Wymiary ∅220 x 100 mm (średnica x głębokość)
Otwór montażowy ∅197 - ∅207
Waga 1,5 kg
Wykonanie stal malowana proszkowo
Złącze 2x3 ceramiczne
Kolor RAL9010 (dostępna cała paleta RAL)
Głośników w pakiecie zbiorczym 12

Partner Sp. z o.o. DELF165/10PP
Pożarowy głośnik sufitowy 10 W, 165mm, montaż wpuszczany


