
 

 

NEDHÆNGT LYDPROJEKTOR 

RC-BS 5EN 

Beskrivelse: 

RC-BS 5EN er en 20W nedhængt lydprojektor lavet i overens-

stemmelse med EN 54-24: 2008. 

Den er velegnet til alle de installationer, hvor der kræves høj 

forståelighed for talealarmmeddelelser, og god lydgengivelse er 

nødvendig. Dens 5” koaksiale højtaler garanterer en fremragen-

de dækning og lydfordeling, hvilket optimerer antallet af højtta-

lere. 

Et moderne og spændende design gør det til det perfekte pro-

dukt til miljøer, hvor projektorer også er beregnet som arkitek-

toniske elementer og bidrager til at forbedre den samlede æste-

tik.  

Egenskaber: 

• 5” koaksial højttaler til udsendelse talealarmmeddelelser og bag-
grundsmusik i høj kvalitet. 

• ABS kabinet med stålgitter 

• Den kan installeres både indendørs og udendørs (IP 65 beskyttel-
sesklasse) 

• Udstyret med transformer til 100 V (/ 70 V) 

• Intern effektindstilling 

• Keramisk skrueterminal til tilslutning 

• Intern termisk sikring 

• 5 meter kabel 

Applikationer 

• Talevarslingsanlæg 

• Skoler 

• Indkøbscentre 

• Sygehuse 

• Museer 

• Hoteller 

• Kontorbygninger 

Dataene er ikke bindende, LAP-Sikkerhed forbeholder sig retten til at ændre dataene til enhver tid og uden forudgående varsel.  
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RC-BS 5EN 

Type: unidirectional sound projector 

Transducers: 5” 

Sensitivity (1 W, 1 m): 88 dB 

Max. sound pressure (20 W, 1 m): 101 dB 

Max. sound pressure (20 W, 4 m): 89 dB 

Frequency response (–10 dB): 80 Hz ÷ 20 kHz 

Horizontal coverage: 160° 

Power taps (100 V): 20 – 10 – 5 – 2.5W 

Input impedance: 500 Ω  – 1 kΩ  – 2 kΩ – 4 kΩ  

Enclosure material: ABS 

Use: indoor – outdoor 

IP grade: IP 65 

Dimensions (without bracket): Ø 180 mm, 260 mm 

Colour: white 

Net weight: 2.2 kg 

Data: 

Dataene er ikke bindende, LAP-Sikkerhed forbeholder sig retten til at ændre dataene til enhver tid og uden forudgående varsel.  
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RC-BS 5EN 

Dataene er ikke bindende, LAP-Sikkerhed forbeholder sig retten til at ændre dataene til enhver tid og uden forudgående varsel.  
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HORIZONTAL 1/3 POLAR PLOT 



 

 

RC-BS 5EN 

Dataene er ikke bindende, LAP-Sikkerhed forbeholder sig retten til at ændre dataene til enhver tid og uden forudgående varsel.  
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DIMENTIONER (alle data er i mm) 

EFFEKTVALG 

Vælg effekten ved kun at forbinde en af de fire ledninger (kommer 

ud fra transformatorens primære vikling) til den centrale skrue af 

keramisk klemme: 

- 20 W, rød tråd 

- 10 W, blå tråd 

- 5 W, gul ledning 

- 2,5 W hvid ledning 

Hvis der tilsluttes til en 70 V linje, vil effekten blive halveret (rød: 10 W, 

blå: 5 W, 

gul: 2,5 W, hvid: 1,25 W). 

CERTIFIKATIONER OG GODKENDELSER 

EN 54-24: 2008-kompatibel. 

INSTALLATIONSNOTER 

RC-BS 5EN er designet til loftinstallation, så sørg for at loftet har 

nødvendige mekaniske egenskaber for at understøtte højttalervægten. 

Før du installerer højttaleren, skal du omhyggeligt kontrollere alle kom-

ponenter, der skal bruges og sørg for, at der ikke er nogen skade, defor-

mation, korrosion og / eller mangler eller 

beskadigede dele, der kan reducere installationens sikkerhed. 


