
Głośniki certyfikowane EN 54

BS-680FC
WALL MOUNT SPEAKER 6W BS5839.

Głośnik jest skonstruowany z metalową obudową i idealnie nadaje się do stosowania w dźwiękowym systemie
ostrzegawczym. Możliwość montażu natynkowego lub podtynkowego do ściany. Do podłączenia przewodu gło-
śnikowego można użyć zarówno ukrytego okablowania na ścianie, jak i okablowania natynkowego. Konstrukcja
głośników montowanych bezpośrednio na ścianie za pomocą śrub zapobiega łatwemu upadkowi głośnika, na-
wet w przypadku przyłożenia siły na zewnątrz. Impedancja wejściowa może być łatwo zmieniona poprzez zmianę
położenia zaczepu transformatora. Wbudowany 16 cm głośnik o podwójnej membranie zapewnia wysoką jakość
dźwięku. Dwa steatytowe bloki zacisków śrubowych (1 kabel do 1 typu połączenia) ułatwiają podłączenie mostka.

Numer artykułu (SAP)BS-680FC
Alternative products: VX-3004F, VX-3008F,

VX-3016F, SX-2000SM, SX-2000AO,
SX-2100AO, VM-3360VA, VM-3240VA,

VM-3240E, VM-3360E, VX-2000, VP-3504,
VP-3154, VP-3304, VP-2421incl, VP-2421,

VP-2241, VP-2241incl, VP-2122incl, VP-2122,
VP-2064, VP-2064incl

Specifications
Pasmo przenoszenia
(combined) 150 Hz - 20 kHz

Złącze Zaciski ceramiczne, bezpiecznik termiczny
Efektywność (1 W, 1 m)
(combined) 94 dB (94 dB)

Przetwornik Dwustożkowy o średnicy 16 cm
Moc znamionowa 6 W

Moc przepinana 6 / 3 / 1.5 / 0.8 W (100 V),
3 / 1.5 / 0.8 / 0.4 W (70 V)

Impedancja znamionowa 70 V, 100 V
Wymiary (Sz x W x G) 310 x 190 x 90 mm
Wymiary (ø x Głębokość) -
Wykonanie Blacha stalowa, malowany, biały (RAL 9010 lub odpowiednik)
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Głośniki certyfikowane EN 54

BS-680FC
WALL MOUNT SPEAKER 6W BS5839.

Appearance

2-5.5�10 [0.22"�0.39"]*

4-3.5�6.5 [0.14"�0.26"]*

4-Ø4.5 [Ø0.18"]*

2-Ø20.5 [Ø0.81"]
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Rear View
Mounting hole dimensional diagram

*Since no mounting screws are supplied with the speaker, separately prepare 
 them appropriate for the construction of wall and its thickness.
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