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GŁOŚNIKI SUFITOWE AB

ABT-S276 / AB

 W Pełna zgodność z normą PN-EN 60849 

 W Pełna zgodność z normą PN-EN 54-24 

 W Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 2371/2015

 W Certyfikat zgodności CNBOP: 1438-CPR-0414 

 W Zabezpieczenia termiczne zgodne z normą BS5839-8

 » Znakomite parametry akustyczne

 » Wysoki stopień zrozumiałości mowy

 » Idealny do odtwarzania 
muzyki i mowy

 » Przystosowany do przyłączenia 
dwóch linii głośnikowych A/B

Głośnik sufitowy ABT-S276/AB jest głośnikiem 
zaprojektowanym pod kątem zapewnienia naj-
wyższych parametrów akustycznych. Głośnik 
przeznaczony jest do montażu w suficie podwie-
szanym, jak również do stropu. Charakteryzuje 
się wysoką jakością odtwarzanego dźwięku, 
idealnie nadaje się do emisji mowy, jak i muzyki. 
ABT-S276/AB został zaprojektowany do pracy 
z wysokim poziomem dźwięku przy maksymal-
nym ograniczeniu wymaganej mocy. Wysoka 
sprawność głośników w szerokim zakresie 
pasma gwarantuje najwyższą zrozumiałość 
mowy nawet w pomieszczeniach pogłosowych.

W przeciwieństwie do standardowych głośni-
ków sufitowych ppoż., głośnik ABT-S276/AB 
posiada wbudowane 2 przetwor niki elek-
troakustyczne, 2 transformatory oraz 2  nie-
zależne zestawy ceramicznych zacisków 
i bezpieczników, dzięki czemu umożliwia pod-
łączenie 2 niezależnych linii gło śnikowych A/B. 
ABT-S276/AB zaprojektowany został do stosowa-
nia w pomieszczeniach, w których ze względu 
na rozmiary samego pomieszczenia i warunki 
akustyczne w nim panujące, projektuje się 

zastosowanie 1 głośnika sufitowego systemu 
DSO. W przypadku pojedynczego uszkodzenia 
linii głośnikowej w pomieszczeniach, w których 
zaprojektowano zastosowanie głośnika sufito-
wego typu ABT-S276/AB, nie następuje utrata 
obszaru pokrycia strefy działania głośnika 
i w  dalszym ciągu możliwe jest nadawanie 
komunikatów systemu DSO. 

Głośnik wyposażony jest w dodatkowe ucho 
montażowe, umożliwiające przyłączenie stalo-
wej linki asekuracyjnej, mocowanej stalowym 
kołkiem z drugiej strony do elementów kon-
strukcji o wymaganej odporności ogniowej, 
np. do stropu. Powyższe rozwiązanie umożli-
wia montaż głośnika do elementów konstrukcji 
o zerowej klasie odporności ogniowej. Głośnik 
posiada możliwość stopniowej regulacji mocy, 
poprzez przyłączenie do właściwego odczepu 
transformatora, dzięki czemu możliwe będzie 
właściwe dopasowanie poziomu ciśnienia aku-
stycznego (stopnia nagłośnienia) w nagłaśnia-
nym obszarze czy pomieszczeniu, odpowiednio 
do charakteru i warunków akustycznych panu-
jących w nagłaśnianej strefie.

CHARAKTERYSTYKA

PN-EN 54-24
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GŁOŚNIKI POŻAROWE
ABT-S276 / AB

ABT-S276/AB
Parametry elektryczne

Ilość przetworników 2

Moc znamionowa, W 2x 6

Odczepy transformatora dla 100 V według PL-EN 54-24, W 2x  6 / 3 / 1,5 / 0,75

Odczepy transformatora dla 70 V, W 2x 3 / 1,5 / 0,75 / 0,37

Impedancja, Ω 100 V 2x  1667 / 3333 / 6666 / 13333

Impedancja przetwornika, Ω 8

Efektywne pasmo przenoszenia, Hz 100 – 20000

Czułość @ 4 m, 1 W, dB 85

SPL @ 4 m, moc znamionowa, dB 91

SPL @ 1 m, 1 W, dB, sygnał testowy 300 Hz – 6 kHz 101

SPL @ 1 m, moc maksymalna, dB, sygnał testowy 300 Hz – 6 kHz 94

Kąt pokrycia w poziomie 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°] 180 / 175 / 162,5 / 90

Parametry środowiskowe

Środowisko pracy / Stopień ochrony IP według PN-EN 54-24 A / IP21C

Stopień ochrony IP 32C

Zakres temperatury pracy -10°C / 55°C

Parametry mechaniczne

Wymiary, mm Wysokość 124 mm , ø273

Waga, kg 2,5

Kolor Biay (RAL 9003)

Materiał obudowy Stal

Montaż Uchwyty sprężynowe

Szablon montażowy, mm ø 238

Opcje

Metoda kontroli linii DC Kondensator

Opcje koloru Paleta RAL

Model Ease

Pasmo przenoszenia:

Wykres kołowy charakterystyki kierunkowej – horyzontalny: Wykres kołowy charakterystyki kierunkowej – wertykalny:


