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SYSTÉMY EVAKUAČNÍHO ROZHLASU
EVAKUAČNÍ REPRODUKTORY

STROPNÍ REPRODUKTORY

ABT-S2010 / ABT-S2710

 W Vyhovují EN 54-24

 W  Prohlášení o shodě: 1488-CPR-0170/W

Stropní reproduktory požárního poplachu 
ABT-S2010 a ABT-S2710 jsou navrženy pro 
provoz s vysokou akustickou úrovní a níz-
kými nároky na příkon. Skutečná vysoká 
širokopásmová účinnost zajišťuje nejlepší 
porozumění hlasovým zprávám. Jejich 
parametry byly pečlivě voleny tak, aby odpo-
vídaly použití v zavěšených stropech, a to jak 
při standardních, tak i výrazně větších vzdá-
lenostech mezi stropem a podlahou.

Díky nejmodernějším technologiím repro-
duktory řady ABT-S spojují vynikající 
akustické parametry a  vysokou estetiku 
s odolností proti mechanickému poškození 
a měnícím se povětrnostním podmínkám. 
Vyznačují se snadnou a rychlou instalací.

Kvalitativní normy a zvukové charakteristiky 
byly potvrzeny mnoha testy a  zkouškami 
využívajícími takové prostředky, jako např. 
bezodrazová komora, zařízení pro testování 
odolnosti a  integrity, stejně jako komory 
pro testování odolnosti vůči povětrnostním 
podmínkám a vlhkosti vzduchu.

Potřeba zachování nejlepších akustic-
kých parametrů, dokonce i  v  případě 
instalovaných protipožárních clon, byla 
myšlenka, která stojí za procesem návrhu. 
Reproduktory řady ABT-S zajišťují vyvážený 
zvuk, který je mimořádně důležitý při vyza-
řování vysoce srozumitelné řeči a spolehlivé 
reprodukci hudby.

Řada stropních reproduktorů ABT-S je 
nápadná svým elegantním vzhledem. 

Část  reproduktoru, která je po instalaci 
viditelná, je chráněna galvanickým pokove-
ním a opatřena běžným a estetickým bílým 
lakem (RAL 9003) – volitelně jsou k dispozici 
jiné barvy (paleta RAL). 

Celá řada ABT-S je vybavena standardizova-
ným protipožárním pouzdrem z měkké oceli 
a dodává se se dvěma prostupy pro kabely 
s gumovými průchodkami. Speciální vodítko 
pro závěsnou montáž usnadňuje rychlou 
instalaci. Dodávka zahrnuje 1 metr dlouhý 
popruh. Dva keramické bloky a protipožární 
vodiče spolu s tepelnou pojistkou jsou umís-
těny pod čelním krytem. Toto řešení zajišťuje 
100% ochranu vedení pro přenos zvuku 
před jakýmkoliv přerušením nebo zkraty, 
které mohou vzniknout v důsledku hoření 
reproduktoru. Individuální jmenovitý výkon 
se volí pomocí připojení k příslušné odbočce 
transformátoru.

Řada reproduktorů ABT-S je vybavena 
protipožárním pouzdrem a  tepelnými 
ochranami, které zcela splňují normy EN 
54-24. Abychom zajistili 100% plnění nej-
vyšších standardů kvality, testujeme naše 
reproduktory podle nejpřísnějších postupů, 
které zaručují vynikající parametry vyzařo-
vání zvuku, bezpečnosti a spolehlivosti.

I  když jsou naše reproduktory navrženy 
z hlediska maximální spolehlivost při požáru, 
díky akustickým parametrům a  atraktivní 
nízké ceně jsou úspěšné v každém systému 
místního rozhlasu.

ABT-S2710

ABT-S2010

EN 54-24

 » Vysoká účinnost

 » Vysoká úroveň akustického tlaku

 » Výjimečně spolehlivá reprodukce 
hudby v celém zvukovém spektru

 » Nejvyšší úroveň srozumitelnosti řeči

 » Elegantní vzhled

 » 10 W transformátor umožňující 
přesnou volbu výkonu reproduktoru

 » 100% ochrana vedení před 
přerušením a zkraty

CHARAKTERISTIKY
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ABT-S2010 ABT-S2710

Elektrické parametry

Jmenovitý výkon, W 10 10

Odbočky 100V vedení podle EN 54-24, W 10  /  5  /  2,5  / 1,25 10  /  5  /  2,5  / 1,25

Odbočky 70V vedení, W 5 / 2,5 / 1,25 / 0,62 5 / 2,5 / 1,25 / 0,62

Impedance transformátoru, Ω 100 V 1 000 / 2 000 / 4 000 / 8 000 1 000 / 2 000 / 4 000 / 8 000

Impedance budiče, Ω 8 8

Efektivní frekvenční rozsah, Hz 150 – 20 000 100 – 20 000

Citlivost ve 4 m, 1 W, dB 77 78

SPL ve 4 m, jmenovitý výkon, dB 90 92

SPL v 1 m, 1 W, dB, Šířka pásma testovacího signálu 300 Hz – 6 kHz 94 95

SPL v 1 m, jmenovitý výkon, db, šířka pásma testovacího signálu 300 Hz – 6 kHz 104 105

Vyzařovací úhel při 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°] 180 / 170 / 115 / 55 180 / 170 / 90 / 60

Prostředí

Typ prostředí / krytí IP podle EN 54-24 A/IP21C A/IP21C

Krytí IP 32 32

Min./max. tepl. okolí −10 °C / 55 °C −10 °C / 55 °C 

Mechanické parametry

Rozměry, mm Výška 110, ø 200 Výška 120, ø 267

Čistá hmotnost, kg 1,4 1,75

Barva Bílá (RAL 9003)

Materiál Ocel

Montáž Patka s pružinou 

Výřez, mm ø 172 ø 222

Volitelné

Pro monitorování stejnosměrného vedení Kondenzátor

Volitelná barva Paleta RAL

Model Ease

EVAKUAČNÍ REPRODUKTORY 
ABT-S2010 / ABT-S2710

Kruhový diagram směrové charakteristiky:

ABT-S2010

Frekvenční pásmo:

Kruhový diagram směrové charakteristiky:

ABT-S2710

Frekvenční pásmo:


