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 W Pełna zgodność z normą PN-EN 54-24

 W Pełna zgodność z normą PN-EN 60849

 W Certyfikat zgodności ITB: 1488-CPR-0167/W

 W Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 1569/2013

 › Wysoka jakość dźwięku zarówno 
przy emisji muzyki, jak i mowy

 › 20-watowy transformator z wieloma 
odczepami umożliwiający precyzyjne 
dobranie mocy wyjściowej

 › Cylindryczna obudowa wykonana 
z wytłaczanego aluminium koloru 
srebrnego, opcjonalnie w kolorach 
palety RAL

 › Dwa wejścia kablowe izolowane 
dławicami

 › Idealny do montażu zarówno 
na stropie, jak i na ścianie

 › Obudowa ognioodporna 
zawierająca kostkę ceramiczną 
oraz bezpiecznik termiczny

 › Ognioodporne okablowanie 
wewnętrzne

Głośniki pożarowe MCR-S zostały zaprojek-
towane i wykonane z myślą o wymagających 
klientach oraz aby sprostać wymogom naj-
bardziej skomplikowanych systemów dźwię-
kowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych 
technologii, łączą w sobie znakomite para-
metry akustyczne z wysoką estetyką, odpor-
nością na uszkodzenia mechaniczne i zmiany 
warunków atmosferycznych oraz niską cenę. 
Wyróżnia je także wyjątkowo łatwy i szybki 
montaż.

Jakość wykonania oraz parametry dźwięku 
głoś ników zostały potwierdzone przez liczne 
testy i próby z wykorzystaniem komory bez-
echowej, testerów wytrzymałości i szczelności, 
komory do badań odporności na zmieniającą 
się temperaturę oraz wilgotność powietrza. 
W fazie projektowania postawiono sobie za 
cel utrzymanie najwyższych parametrów 
dźwięku.

Seria MCR-S oferuje głośniki emitujące dźwięk 
o charakterystyce kierunkowej i wysokiej sku-
teczności. Z uwagi na szerokie pasmo prze-
noszenia, wykorzystane w tej serii 5-calowe 
2-membranowe głośniki szerokopasmowe, 
stanowią doskonałą alternatywę dla głośni-
ków tubowych. Znakomicie spełniają swoją 
rolę zarówno przy emisji mowy, jak i muzyki. 
Głośniki są zamknięte w okrągłej obudowie 
wykonanej ze szlifowanego, wytłaczanego 
aluminium. Posiadają wysoki stopień ochrony 
przed wilgocią.

Biorąc pod uwagę kierunkową charakterys-
tykę propagacji dźwięku, głośniki znajdują 
szerokie zastosowanie przede wszystkim  
w ciągach komunikacyjnych i do nagłośnienia 
rozległych obszarów. Z uwagi na odporność 
na warunki klimatyczne, doskonale nadają się 

do hal przemysłowych, magazynów, a także 
przestrzeni częściowo otwartych, narażo-
nych na zewnętrzne czynniki pogodowe. 
Oprócz wysokiej odporności mechanicznej 
i funkcjonalnej, MCR-S są w pełni zgodne ze 
światowymi wymaganiami systemów ewaku-
acyjnych, w tym również z normą brytyjską 
BS5839 część 8 i PN-EN 54-24. 

Zastosowane w głośnikach MCR-SMSP20 roz-
wiązania techniczne zapewniają nieprzerwaną 
pracę linii głośnikowej, do której wpięty jest 
głośnik, nawet w przypadku jego uszkodze-
nia czy spalenia w wyniku pożaru. Powyższe 
zabezpieczenie realizowane jest przez zasto-
sowanie w głośnikach kostek ceramicz-
nych odpornych na temperaturę do 650°C, 
wewnętrznego okablowania odpornego na 
ogień oraz bezpiecznika termicznego. Dwa 
wejścia przeznaczone do wprowadzenia kabli 
linii głośnikowej do obudowy zaizolowane 
są dwoma dławikami. Głośnik znajdujący się 
w strefie ognia jest izolowany od całej linii 
głośnikowej zachowując jej ciągłość i nieprzer-
waną pracę w nadawaniu komunikatów ewa-
kuacyjnych. Indywidualny dobór odpowiedniej 
mocy dla głośnika odbywa się przez przypięcie 
do właściwego odczepu transformatora.

Wszystkie głośniki MCR-S są skonstruowane 
w sposób zapewniający nieprzerwaną pracę 
przy znamionowych parametrach, przez 
co najmniej 100 godzin, zgodnie z normą 
IEC-268-5.

Dla osiągnięcia maksymalnej pewności, że 
głoś niki spełniają najwyższe wymogi jakoś-
ciowe, są one poddawane surowym testom, 
w celu zapewnienia deklarowanych wysokich 
parametrów emisji dźwięku, bezpieczeństwa 
oraz niezawodności.

PROJEKTORY DŹWIĘKU

MCR-SMSP20

CHARAKTERYSTYKA

PN-EN 54-24
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GŁOŚNIKI POŻAROWE
MCR-SMSP20

MCR-SMSP20
Parametry elektryczne 

Moc znamionowa, W 20

Odczepy transformatora dla 100 V według PL-EN 54-24, W 20 / 10 / 5 / 2,5

Odczepy transformatora dla 70 V, W  10 / 5 / 2,5 / 1,25

Impedancja, Ω 100 V 500 / 1000 / 2000 / 4000

Impedancja przetwornika, Ω 8

Efektywne pasmo przenoszenia, Hz 150 – 20000

Czułość @ 4 m, 1 W, dB 78

SPL @ 4 m, moc znamionowa, dB 92

SPL @ 1 m, 1 W, dB, sygnał testowy 300 Hz – 6 kHz 92

SPL @ 1 m, moc znamionowa, dB, sygnał testowy 300 Hz – 6 kHz 105

Kąt pokrycia 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°] 360 / 230 / 140 / 65

Parametry środowiskowe

Środowisko pracy / Stopień ochrony IP według PN-EN 54-24 B / IP33C

Stopień ochrony IP 66

Zakres temperatur pracy  -25°C / 70°C

Parametry mechaniczne 

Wymiary H x W x D, mm Długość 200, ø146

Waga, kg 2,5

Kolor Jasnoszary (RAL 7035)

Materiał Aluminium 

Montaż Wkręt mocujący, uchwyt typu U

Opcje 

Metoda kontroli linii DC Kondensator

Opcje koloru Paleta RAL 

Model  Ease 

Wykres kołowy charakterystyki kołowej:Pasmo przenoszenia:


