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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-0169/W

 W  Świadectwo dopuszczenia 
CNBOP nr 1980/2014

 › Kierunkowa charakterystyka 
oraz najwyższy poziom 
zrozumiałości mowy

 › Wysoka efektywność: 
ABT-T1510 – 103 dB / 1 W 
ABT-T2215 – 104 dB / 1 W 
ABT-T2430 – 105 dB / 1 W

 › Środowisko pracy A, B, C wg CNBOP

 › Wysoki stopień ochrony przed 
pyłem i wilgocią IP66

 › Obudowa z samogasnącego 
plastiku ABS UL94V0

 › Zabezpieczenie linii głośnikowej 
przed zwarciem lub przerwą

 › Test w temperaturze 822°C + 
temperatura otoczenia.

Głośniki pożarowe tubowe ABT-T przeznaczone 
są zarówno do prostych, jak i najbardziej złożo-
nych systemów dźwiękowych. Łączą w sobie 
znakomite parametry akustyczne z wysoką 
estetyką, odpornością na uszkodzenia mecha-
niczne i zmianę warunków atmosferycznych, 
łatwy i szybki montaż oraz niską cenę. Jakość 
wykonania oraz parametry dźwięku głośników 
zostały potwierdzone przez testy i próby wyko-
nane z wykorzystaniem komory bezechowej, 
testerów wytrzymałości i szczelności, komory 
do badań odporności na zmieniającą się tem-
peraturę oraz wilgotność powietrza.

Cała seria ABT-T to głośniki o wysokiej sku-
teczności, emitujące dźwięk o charakterystyce 
 kierunkowej, pracujące we wszystkich warun-
kach atmosferycznych – środowisko pracy A, 
B i C wg CNBOP. Charakteryzują się wysokim 
stopniem zrozumiałości mowy. Głośniki są 
zamknięte w obudowie wykonanej z odpor-
nego na uszkodzenia mechaniczne i samogas-
nącego plastiku ABS UL94V0. Posiadają wysoki 
stopień ochrony przed pyłem i wilgocią – IP66. 
Uchwyt montażowy umożliwia regulację 
pochylenia głośnika, celem najlepszego kierun-
kowania na nagłaśniany obszar.

Głośniki znajdują zastosowanie w ciągach 
komunikacyjnych i pomieszczeniach o dużym 
czasie pogłosu, a także na rozległych obsza-
rach zewnętrznych. Doskonale nadają się do 
nagłaśniania obiektów sportowych, basenów 
pływackich, hal wystawienniczych i przemys-
łowych, magazynów, parkingów naziemnych 
i podziemnych, a także przestrzeni otwartych, 
takich jak stadiony, parki, etc.

Głośniki ABT-T są w pełni zgodne ze świato-
wymi wymaganiami dla systemów ewakuacyj-
nych, w tym również z normą BS5839 część 8, 
PN-EN 60849 oraz PN-EN 54-24. Posiadają 
certyfikat zgodności ITB i świadectwo dopusz-
czenia CNBOP. 

Zastosowane w głośnikach kostki ceramiczne, 
wewnętrzne okablowania odporne na ogień 
oraz bezpiecznik termiczny chronią linię głośni-
kową przed zwarciem lub przerwą, zapewnia-
jąc jej nieprzerwaną pracę, nawet w przypadku 
uszkodzenia czy spalenia głośnika w wyniku 
pożaru. W trosce o bezpieczeństwo ewakuowa-
nych osób zastosowano specjalne rozwiązania 
konstrukcyjne, eliminujące ryzyko spadania 
elementów spalonego głośnika. Zostało to 
potwierdzone najbardziej rygorystycznym 
badaniem w temperaturze 822°C + tempera-
tura otoczenia.

Głośniki ABT-T występują w trzech wersjach 
mocy: 10W, 15W oraz 30W. Indywidualny dobór 
odpowiedniej mocy dla głośnika odbywa 
się przez przypięcie do właściwego odczepu 
transformatora. Wszystkie głośniki ABT-T są 
skonstruowane w sposób zapewniający nie-
przerwaną pracę przy znamionowych parame-
trach, przez co najmniej 100 godzin, zgodnie 
z normą IEC-268-5.

Doskonałe parametry akustyczne głośników 
sprawiają, że z powodzeniem znajdują one 
zastosowanie również we wszystkich aplika-
cjach systemów public address.

CHARAKTERYSTYKA

GŁOŚNIKI TUBOWE

ABT-T1510 / 2215 / 2430 PN-EN 54-24
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GŁOŚNIKI POŻAROWE
ABT-T1510 / T2215 / T2430
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ABT-T1510 ABT-T2215 ABT-T2430
Parametry elektryczne 

Moc znamionowa, W 10 15 30

Odczepy transformatora dla 100 V według PL-EN 54-24, W 10 / 5 / 2,5 / 1,25 15 / 7,5 / 3,75 / 1,87 30 / 15 / 7,5 / 3,75

Odczepy transformatora dla 70 V, W 5 / 2,5 / 1,25 / 0,62 7,5 / 3,75 / 1,87 / 0,94  15 / 7,5 / 3,75 / 1,87

Impedancja, Ω 100 V 1000 / 2000 / 4000 / 8000 667 / 1330 / 2770 / 5330 333 / 666 / 1330 / 2660

Impedancja przetwornika, Ω 8 8 8

Efektywne pasmo przenoszenia, Hz 340 – 9000 460 – 9000 400 – 7500

Czułość @ 4 m, 1 W, dB 86 87 88

SPL @ 4 m, moc znamionowa, dB 104 108 113

SPL @ 1 m, 1 W, dB, sygnał testowy 300  Hz – 6  kHz 103 104 105

SPL @ 1 m, moc znamionowa, dB, sygnał testowy 300  Hz – 6  kHz 113 116 120

Kąt pokrycia 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°] 240 / 200 / 88 / 45 180 / 121 / 68 / 36 180 / 120 / 75 / 41

Parametry środowiskowe

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

Stopień ochrony IP 66 66 66

Zakres temperatur pracy -25°C / 70°C -25°C / 70°C -25°C / 70°C

Parametry mechaniczne

Wymiary, mm Długość 236, ø156 Długość 284, ø216 Długość 325, ø233

Waga, kg 1,57 1,74 2,11

Kolor Jasno szary (RAL 7035) Jasno szary (RAL 7035) Jasno szary (RAL 7035) 

Materiał ABS UL94V0 ABS UL94V0 ABS UL94V0

Montaż Wkręty mocujące, 
uchwyt typu U

Wkręty mocujące, 
uchwyt typu U

Wkręty mocujące, 
uchwyt typu U

Opcje

Metoda kontroli linii DC Kondensator Kondensator Kondensator

Opcje koloru Paleta RAL Paleta RAL Paleta RAL

Model Ease

ABT-T2215

ABT-T1510

ABT-T2430

Wykres kołowy charakterystyki kołowej:Pasmo przenoszenia:


