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GŁOŚNIKI NAŚCIENNE

ABT-W6W

 W Pełna zgodność z normą EN 54-24 

 W Certyfikat zgodności CNBOP: 1438-CPR-0699 

 W  Zabezpieczenia termiczne zgodne 
z normą  BS5839-8

PN-EN 54-24

Głośnik ABT-W6W jest eleganckim głośni-
kiem wielofunkcyjnym zaprojektowanym 
pod kątem zapewnienia najwyższych 
 parametrów akustycznych. 

Głośnik przeznaczony jest do montażu 
naściennego bądź nastropowego. 

Głośnik posiada możliwość stopniowej 
regulacji mocy, poprzez przyłączenie do 
właściwego odczepu transformatora, dzięki 
czemu możliwe będzie właściwe dopaso-
wanie poziomu ciśnienia akustycznego 
w nagłaśnianym obszarze czy pomiesz-
czeniu, odpowiednio do charakteru 

i warunków akustycznych panujących 
w nagłaśnianej strefie.

Dla osiągnięcia maksymalnej pewności, 
że gło śniki spełniają najwyższe wymogi 
jakościowe, poddawane są one surowym 
testom, w celu zapewnienia deklarowa-
nych wysokich para metrów emisji dźwięku, 
 bezpieczeństwa oraz niezawodności.

Ze względu na wysokie właściwości aku-
styczne, głośniki te polecane są  również 
we wszelkiego rodzaju systemach 
nagłośnieniowych.

 » Wyjątkowo łatwy i szybki montaż

 » Elegancki wygląd

 » Wysoka jakość dźwięku, 
zarówno mowy jak i muzyki

 » Idealny do montażu natynkowego

 » 6-watowy transformator z wieloma 
odczepami umożliwiający precyzyjne 
dobranie mocy wyjściowej

CHARAKTERYSTYKA

NOWOŚĆ!
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GŁOŚNIKI POŻAROWE 
ABT-W6W

ABT-W6W
Parametry elektryczne

Moc znamionowa, W 6

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

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

Impedancja @ 100 V, Ω 1667 / 3333 / 6667 / 13333

Impedancja przetwornika, Ω 8

Efektywne pasmo przenoszenia, Hz 130 – 20 000

Czułość @ 4 m, 1 W, dB 78

SPL @ 4 m, moc znamionowa, dB 84

SPL @ 1 m, 1 W, dB, sygnał testowy 300 Hz – 6 kHz 90

SPL @ 1 m, moc znamionowa, dB, sygnał testowy 300 Hz – 6 kHz 96

Horyzontalny kąt pokrycia 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°] 320 / 160 / 95 / 70

Wertykalny kąt pokrycia 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°] 290 / 140 / 100 / 70 

Parametry środowiskowe

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

Stopień ochrony IP 32

Zakres temperatury pracy -10°C / 55°C

Parametry mechaniczne

Wymiary, mm 254 × 196 × 78

Waga, kg 1,8

Kolor Biały (RAL 9003)

Materiał obudowy MDF

Montaż Wkręty mocujące

Opcje

Metoda kontroli linii DC Kondensator (ABT-W6WC)

Opcje koloru Paleta RAL

Model Ease

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


