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REPROSOUSTAVY SLOUPOVÉ
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DPT 612, 614 sloupové reprosoustavy

i do exteriérů, hliníkové, klimaticky odolné

Tyto reprosoustavy jsou určeny pro ozvučení exteriérů, jako jsou parko-

viště, koupaliště, městské rozhlasy atd. Obvykle se tato ozvučení prová-

dí ze sloupů či stěn. Vynikají širokou horizontální směrovou charakteristi-

kou a fungují tak jako akustický dipól. Frekvenční rozsah je záměrně zú-

žen pro lepší srozumitelnost řeči. Napojení na 100 V rozvod s částečnou 

volbou výkonu pomocí drátových vývodů přes průchodku. Instalace se 

provádí pomocí konzolek, které jsou součástí. Přední mřížka je hliníková.

DPT 206, 208

sloupové reprosoustavy 

do interiérů
Tyto reprosoustavy jsou určeny pro 

ozvučení zejména interiérů, kde je 

kladen důraz na širokou horizontál-

ní směrovou charakteristiku a je te-

dy potřeba ozvučovat větší prostory. 

Obvykle se tato ozvučení provádí 

ze sloupů či stěn. Tyto reprosousta-

vy tedy vynikají širokou horizontální 

směrovou charakteristikou a fungu-

jí tak jako akustický dipól. Frekvenč-

ní rozsah je záměrně zúžen pro lep-

ší srozumitelnost řeči. Napojení na 

100 V rozvod s částečnou volbou 

výkonu pomocí drátových vývodů 

přes průchodku. Instalace se pro-

vádí pomocí konzolek, které jsou 

součástí. Přední mřížka je hliníko-

vá. Celková povrchová úprava stan-

dardně bílým komaxitem.
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SC 50AH SC 60AH

výkon rms 30 - 15 W / 100 V 50 - 30 W / 100 V

min. vstupní impedance 333  200 
ekv. citlivost 98 dB / 1W, 1m 115 dB / 1W, 1m

frekvenční rozsah 90 - 15 000 Hz 90 - 20 000 Hz

mat. zvukovodu sv. šedý ABS plast sv. šedý ABS plast

akustické vlastnosti

není reentrantní, reproduktor umístěný ve 

zvukovodu, zvukově nejkvalitnější, ale na úkor 

citlivosti a široké směrové charakteristiky

mnohem kvalitnější reprodukce díky širokému 

zvukovodu a koaxiálně umístěnému výškovému 

driveru

volby výkonů ano ano

ocelová konzola s nasměrováním ano ano

rozměry 366 × 272 × 172 mm 363 × 253 × 210 mm

hmotnost 3,5 kg 4,5 kg

krytí IP 56 IP 66

použití interiéry, exteriéry, odolný vlhku, dešti exteriéry, odolný vlhku, dešti

aplikace parkoviště, haly, veřejná prostranství
městské rozhlasy, parkoviště, sjezdovky, výrobní 

prostory, haly, hřiště

SC 60AH dvoupásmový s vysokou citlivostí

Kat. č.: 21 662 ......................... ks

SC 50AH širokopásmový se zvukovodem

Kat. č.: 21 661 ......................... ks

název Kat. č. zatížitelnost
impe-

dance
ekv. citlivost

frekvenční

pásmo
krytí rozměry

hmot-

nost

- - W rms/max.  dB / 1W, 1m Hz - mm kg

DPT 206 210009 30 / 60 min. 330 96 150 - 13 000 IP 44 100 × 550 × 75 3,0 ks

DPT 208 210010 40 / 80 min. 250 97 150 - 14 000 IP 44 100 × 690 × 75 7,1 ks

DPT 612 210011 40 / 60 min. 250 95 150 - 14 000 IP 44 227 × 520 × 125 4,5 ks

DPT 614 210012 80 / 120 min. 125 97 120 - 14 000 IP 44 227 × 952 × 125 7,8 ks


