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SYSTÉMY EVAKUAČNÍHO ROZHLASU
EVAKUAČNÍ REPRODUKTORY

STROPNÍ REPRODUKTOR AB

ABT-S276 /AB

 W Vyhovuje EN 54-24

 W Prohlášení o shodě vydané CNBOP: 1438-CPR-0414

 W Úplný soulad s normou BS5839-8 (Thermal Protection)

 W 6 W transformátor umožňující přesné nastavení výkonu reproduktoru

 W Optimalizovaná úroveň srozumitelnosti řeči

 W Provoz se dvěma reproduktorovými vedeními A/B

Stropní reproduktor ABT-S276/AB byl navr-
žen tak, aby zaručoval nejvyšší akustickou 
kvalitu řeči a zvukových nahrávek i v nároč-
ných podmínkách. Je určen k  montáži na 
stropy (včetně zavěšení).
 
Na rozdíl od standardních stropních repro-
duktorů požárního poplachu je ABT-S276/AB 
vybaven dvěma vestavěnými elektroakustic-
kými měniči, dvěma transformátory a dvěma 
samostatnými sadami keramických svorek 
a  pojistek, což umožňuje připojení dvou 
nezávislých reproduktorových vedení A/B. 

ABT-S276/AB byl navržen pro použití v pro-
storách s takovými rozměry a akustickými 
podmínkami, kde návrh umožňuje jeden 
stropní reproduktor podle normy VES. 
V případě jedné poruchy na reproduktoro-
vém vedení ale nedochází ke ztrátě pokrytí 
oblasti zvukem v prostorech s nainstalova-
nými stropními reproduktory ABT-S276/AB.
 
ABT-S276/AB je vybaven přídavným 
montážním okem, které umožňuje insta-
laci bezpečnostního ocelového lana 
ukotveného na druhé straně ocelovým 

kolíkem upevněným v  konstrukčních 
prvcích s  odpovídající požární odolností, 
např. ve stropě. Takové  řešení umožňuje 
montáž reproduktoru na povrchy s  nulo-
vou požární odolností. Reproduktor 
umožňuje nastavení výkonu díky připojení 
k  příslušným odbočkám transformátoru, 
takže je možné nastavit vhodný akus-
tický tlak (hlasitost zvuku) v ozvučovaných 
místech odpovídajícím způsobem podle 
charakteru a akustických podmínek v těchto 
místech.   

EN 54-24
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EVAKUAČNÍ REPRODUKTORY 
ABT-S276 / AB

ABT-S276/AB
Elektrické parametry

Počet měničů 2

Jmenovitý výkon, W 2× 6

Odbočky 100V vedení podle EN 54-24, W 2×  6 / 3 / 1,5 / 0,75

Odbočky 70V vedení, W 2×  3 / 1,5 / 0,75 / 0,37

Impedance transformátoru, Ω 100 V 2× 1667 / 3333 / 6666 / 13333

Impedance budiče, Ω 8

Efektivní frekvenční rozsah, Hz 100 – 20 000

Citlivost ve 4 m, 1 W, dB 85

SPL ve 4 m, jmenovitý výkon, dB 91

SPL v 1 m, 1 W, dB, šířka pásma testovacího signálu 300 Hz – 6 kHz 97

SPL v 1 m, jmenovitý výkon, db, šířka pásma testovacího signálu 300 Hz – 6 kHz 103

Vyzařovací úhel při 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°] 180 / 175 / 163 / 90

Prostředí

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

Krytí IP 32

Min./max. tepl. okolí −10 °C / 55 °C

Mechanické parametry

Rozměry, mm Výška 124 mm, ø 273

Čistá hmotnost, kg 2,29

Barva Bílá (RAL 9003)

Materiál Ocel

Montáž Patka s pružinou

Volitelné

Pro monitorování stejnosměrného vedení Kondenzátor

Volitelná barva Paleta RAL

Model Ease

Frekvenční pásmo:

Kruhový diagram směrové charakteristiky – horizontální: Kruhový diagram směrové charakteristiky – vertikální:


