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Moc znamionowa 10 W
Pasmo przenoszenia (-10 dB) 210 Hz - 19.3 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
Montaż wiszący

Wiszące głośniki kuliste DELK130/10PP1 wykonane są z wysokogatunkowej
stali malowanej proszkowo, całkowicie odpornej na korozję. Wyposażone są
w wysokiej jakości szerokopasmowy głośnik o średnicy 130 mm. Estetyczna
i wyjątkowa obudowa oferuje wyjątkową jakość odtwarzanego dźwięku.
Dzięki podwieszanemu systemowi mocowania, głośniki DELK130/20PP1
mogą być umieszczane w miejscach niedostępnych dla innych głośników.
Zestawy głośnikowe wyposażone są w sufitową puszkę instalacyjną (w
której znajduje się 3-stykowa złączka ceramiczna), połączoną z głośnikiem
za pomocą przewodu HTKSH-PH90. Głośnik z puszką dodatkowo łączy linka
stalowa o regulowanej długości. Głośnik wyposażony jest w bezpiecznik
termiczny zainstalowany bezpośrednio pod kopułą głośnika. Jako dodatkowy
element montażowy stosowana jest koszulka OsKs w kolorze zbliżonym do
koloru głośnika (w zestawie). Standardowa długość przewodu HTKSH,
stalowej linki i koszulki wynosi 2 m. Istnieje możliwość fabrycznego ich
wydłużenia (za dodatkową opłatą), wówczas przy składaniu zamówienia
należy podać wymaganą długość przewodu.

Głośnik DELK 130/10 PP1 posiada regulację mocy na odczepach
transformatora, jednakże do zmiany wymagane jest rozebranie głośnika, co
jest uciążliwe. W związku z tym zalecane jest, aby przy zamówieniu
wyspecyfikować konkretne odczepy mocy i ilości głośników z danym
odczepem. Producent, firma Partner, dostarczy wówczas głośniki w
odpowiednio opisanych kartonach.

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).

Zestaw głośnikowy PP1 przeznaczony jest do systemów DSO z kontrolą linii
głośnikowej metodą impedancyjną. Głośnik nie będzie poprawnie
monitorowany w systemach z kontrolą ciągłości linii głośnikowej za pomocą
tonu pilota. Dla tych systemów przeznaczona jest wersja PP (bez cyfry na
końcu).

Parametry techniczne  
Moc znamionowa 10 W
Typ głośnika 130 mm szerokopasmowy
Pasmo przenoszenia (-10 dB) 210 Hz - 19.3 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 ∅180 mm
Waga 1,3 kg
Wykonanie stal malowana proszkowo
Złącze 2x3 ceramiczne (w zewnętrznej puszce,

montowanej do sufitu)
Kolor RAL9010 (dostępna cała paleta RAL)
Montaż wiszący
Głośników w pakiecie zbiorczym 8

Partner Sp. z o.o. DELK130/10PP1
Pożarowy głośnik kulisty 10 W, do zast. w syst. z impedancyjną kontrolą linii


