
Dziękujemy za zakup głośników naścienncyh marki TOA Electronics.
Prosimy zalecać się do instrukcji zawartych w tym dokumencie w celu zapewnienia
optymalnego wykorzystania produktu. 

BS-1034ENGŁOŚNIK NAŚCIENNY

INSTRUKCJA UŻYTKOWA

1. UWAGI O BEZPIECZEŃSTWIE

• Przed przystapienie  do  instalacji należy dokładnie przeczytać poniższy dokument  i  zapoznać się  z  zawartymi 
w nim instrukcjami.

• Należy ściśle  stosować  się  do  wszelkich  uwag  i  zaleceń  dotyczących  bezpiecznego  użytkowania  produktu
zawartych w tym dokumencie.

• Po przeczytaniu dokument ten należy zachować do ewentualnego dalszego wglądu.

Podczas instalowania urządzenia:

• Proces instalacji powienien być przeprowadzany przez
osoby  posiadające  niezbędną  do  tego  wiedzę 
oraz umiejętności,   tj .  dealera TOA bądź osobę
do  tego  przeszkoloną.  Nieprawidłowy  montaż może
prowadzić do wypadku.

• Zestaw  głośnikowy   powinien   być   mocowany 
wyłącznie  w  miejscu,  które  jest  w  stanie   utrzymać
połączony ciężar  zestawu i  uchwytu montażowego.
W przeciwnym razie zestaw może upaść,  co może
prowadzić   do  odniesienia   obrażeń  �zycznych  i/lub
zniszczenia mienia.

• Jeśli zestaw  instalowany  jest  w  lokalizacji,  która
jest narażona na opady śniegu, należy zabezpieczyć
obudowę    przez    zaleganiem    śniegu    na     jej
powierzchni.

• Do  montażu  głośnika  nie   należy  stosować   metod
innych,     niż     opisane    w    tej     instrukcji.  
W   wyniku   nieprawidłowego    montażu    zestaw 
może ulec uszkodzeniu, co grozi jego upadkiem.

• Należy wykorzystywać  śruby  montażowe   oraz
kołki odpowiednie  dla  danego  typu  ściany.  Użycie
nieodpowiednich   materiałów    może   w   efekcie
w perspektywie upadkiem zestawu i tego skutkami.

• Wszystkie śruby montażowe powinny  być  mocno
i  dokładnie dokręcone,  aby  uniknąć ryzyka upadku
obudowy głośnikowej i jego skutków.

• Nie należy instalować głośnika w miejscu narażonym
na c iągłe  wibracje.  W  wyniku  drgań   możliwe  jest
uszkodzenie   elementów  zestawu  głośnikwego 
oraz  jego/ich  upadek prowadzący  do  odniesienia
obrażeń �zycznych i/lub zniszczenia mienia.

WARNING
Oznakowanie     ostrzega     przed     niebezpiecznym
zachowaniem/sytuacją,  która może prowadzić do
odniesienia poważnych obrażeń, a nawet śmierci.
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• Nie   należy   stosować  lubrykantów  przeciwrdzowych.
W   wyniku  ich  stosowania  możliwa   jest  deterioracja
komponentów obudowy głośnikowej.

• Nie należy instalować  zestwu  w  otoczeniu  morza 
lub lokalizacjach narażonych na  działanie  korozyjnych
gazów, ponieważ w  wyniku  działania  tych  czynników
uszkodzone zostaną jego elementy konstrukcyjne.

• Nie   należy   instalować  zestawu   w   pomieszczeniach 
takich jak baseny, czy inne miejsca o wysokim stężeniu
środków  chemicznych   w  powietrzu.  W  wyniku
działania tych środków  elementy  głośnika mogą 
ulec  uszkodzeniu,  prowadząc  do   jego  upadku,   a  w 

zniszczenia mienia. 

Podczas użytkownia produktu:

• Jeśl i   zajdzie  jedna  z  wymienionych  poniżej
sytuacji    należy    natychmiast    wyłączyć   zasilający
głośnik   wzmacniacz  mocy  oraz skontaktować 
się  z  personelem  technicznym.  W  przeciwnym  razie
możliwe jest  porażenie  prądem,  a  nawet  wywołanie
pożaru.
· Jeśli z wnętrza obudowy wydobywa się dziwny

zapach bądź dym.
· Jeśli woda lub metalowy przedniot zostanie

wprowadzony do wnętrza obudowy.
· Jeśli zestaw upadnie lub zniszczona będzie jego
   obudowa.

• Aby uniknąć  ryzyka  porażenia  prądem  należy   nigdy
otwierać    obudowy    głośnikowej.    Serwisowanie 
powinno być wykonywane  wyłącznie  przez  personel
odpowiednio w tym celu przeszkolony.

Podczas instalacji produktu:

• Unikać    dotykania     ostrych     krawędzi     obudowy. 
Dotykanie ostrych elementów grozi skaleczeniem.

• Aby    uniknąć    ryzyka    porażenia     prądem     przed 
przystąpieniem  do   instalacji  wyłączyć   wzmacniacz
mocy zasilający głośnik.

Podczas użytkowania produktu:

• Nie  należy  wykorzystywać  produktu  przez   dłuższy
okres, jeśli wydobywający się  z  niego dźwięk jest
wyraźnie zniekształcony, jako że świadczy to o awarii.

• Nie   należy   stawać,    siadać,    ani    uwieszać   się 
obudowy zestawu  głośnikowego,  jako  że  może  to 
prowadzić do jego  upadku,  a  w  rezultacie 

mienia.

• Zestaw  powinien  być  okresowo   sprawdzany  oraz
konserwowany   przez   odpowiednio   przeszkolony 
w   tym   celu   personel.   Pozwoli   to  unikąć   awarii 
w   skutek  zniszczenia  obudowy  głośnikowej  bądź
starzenia się elementów zestawu.

CAUTION
Oznakowanie, które ostrzega przed sytuacją/zacho-
waniem,   które   może   prowadzić   do   odniesienia 
małych/średnich obrażeń i/lub zniszczenia mienia.

2. OPIS OGÓLNY I CECHY
BS-1034EN    posiada   certy�kat   na   zgodność   z   normą   sharmonizowaną   EN 54-24:   2008   oraz    standardem              
międzynarodowym  ISO 7240-24: 2010.

• BS-1034EN posiada obudowę wykonaną z  tworzywa HIPS, która może być instalowana  w  poziomo lub pionowo.
• Głośnik naścienny o małej grubości obudowy z głośnikiem stożkowym średnicy 5".
• Dwudrożny system głośnikowy zbudowany  z  woofera stożkowego  oraz  tweetra  umieszczonego  w  eliptycznej

tubie zapewniają reprodukcję dźwięku wysokiej jakości.
• Elegancko wyglądająca obudowa pozwala wkomponować głośnik w wystrój wnętrz większości nowoczesnych

budynków.
• Zestaw wyposażony w specjalny uchwyt montażowy umożliwiający szybką i prostą instalację.
• Mechanizm zamka zabezpiecza głośnik przed kradzieżą. 
• Możliwość prowadzenia przewodu po powierzchni ściany lub spod tynku.
• Moc zasilania może być szybko ustawiana za pomocą regulatora.
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3. POŁĄCZENIA

Przewód  głośnikowy  należy  podłączyć  do
odpowiedniego terminala.

Uwaga
• Użyć  kostki  ceramicznej  tylko  jeśli  zachodzi

taka  potrzeba.  Kostka  powinna być  umieszczona
w puszce instalacyjnej lub specjalnej obudowie.

• Kostka ceramiczna wyposażona jest w bezpiecznik
termiczny.  Wpięcie   kostki   pomiędzy   uchwyt
montażowy     zestawu     głośnikowego     a     linię
głośnikową   zwiększa   bezpieczeństwo   instalacji.
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Przeszkoda

Przeszkoda

Ściana

170 mm (6.69") lub więcej

250 mm (9.84") lub więcej

Śruba montażowa 
4 x 35 (dodatek)

Uwagi do montażu uchwytu montażowego
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Jeśli  dostarczone  w  zestawie   śruby   montażowe  nie   są 
odpowiednie  dla  danego typu ściany,  należy dobrać odpowiednie
śruby we własnym zakresie.
Uchwyt montażowy należy instalować wskaźnikiem "UP"  do  góry.
Uchwyt należy  wypozycjonować  w  odpowiedniej  odległości  od
potencjalnych  przeszkód   go   otaczających,   tak   aby  możliwe
było   wczepienie   w   niego   zestawu   głośnikowego   w 
pożądanej orientacji.

• 

• 
• 

Jednostka: mm (cal)

4. INSTALACJA

Krok 1. Przymocować uchwyt montażowy do powierzchni ściany

[Uwagi do montażu w orientacji poziomej]
• Gdy  zestaw  zamontowany  jest  w  orientacji

horyzontalnej   istnieje  ryzyko  nieznacznego 
przechylenia      obudowy      w      zwiazku    z  

• Aby zmienić orientację logo  należy  najpierw
delikatnym ruchem odkleić  je  od  maskownicy, 
a następnie przyklieć w poprawnej orientacji.

[Okablowanie nieosłonięte]
Należy naciąć przewód i odseparować od siebie jego
żyly, aby umożliwić podłączenie ich do terminali.

nierównomiernym rozkładem masy zestawu. 
Przewod głośnikowy

Zdjąć izolację z przewodów i odseparować od siebie żyły
tuż  przed  uchwytem  głośnikowym,  aby  umożliwić  ich
wprowadzenie do wpustów w ścianie tylnej uchwytu.

Uchwyt montażowy
Panel tylny głośnika

Zdjąć izolację oraz
odseparować przewody
korzystając z nożyczek

Impedancja 500 Ω 1 k Ω 2 k Ω 3.3 k Ω 10 k Ω
100 V 10 W 5 W 3 W 1 W

70 V 5 W 2.5 W 1.5 W  0.5 W

Krok 2. Ustawić moc zasilania/impedancję zestawu.
Fabrycznie zestaw ustawiony jest na impedancję 
1 k Ω,   co   koresponduje   z    mocą   10W (100V).
Do   zmiany   nastawy   należy   za   pomocą
płaskiego   śrubkoręta   przestawić  pozycję 
regulatora.

Uwaga
Należy  się  stosować  do  poniższych  uwag,  aby
podczas podłączania nie uszkodzić głośnika:

· Na czas podłączania linii głośnikowej wyłączyć
zasilający ją wzmacniacz mocy.

· Przy   napięciu   zasilania   100V   nie   ustawiać 
impedancji   500   Ohm,    jako    że    może    to 
prowadzić  do  zniszczenia wzmacniacza i/lub
głośnika.

Krok 3. Wepchnąć obudowę głośnikową na uchwyt
montażowy.

Uwaga
Aby nie uszkodzić obudowy należy chwytać za 
jej boczne krawędzie.

10 W
nie używać

5W
10W

1W
3W 1.5W

0.5W

2.5W
5W

10W

3.3kΩ
10kΩ

2kΩ
1kΩ

500Ω
OFF

100V
LINE

70V
LINE IMP.

Panel tylny głośnika
Regulator

Uchwyt montażowy

Panel tylny obudowy

Wtyk przyłączeniowy
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• Uchwyt głośnikowy

[Przód] [Tył]

Widok z tyłu][[Widok z przodu] [Widok z boku]
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6. SCHEMAT ZESTAWU

Jednostka: mm (cale)

5. DEMONTAŻ GŁOŚNIKA

Krok 1. Przekręcić śrubę zabezpieczajacą około 3 obrotów zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Krok 2. Przytrzymać mocno za ściany boczne oraz wyciągnąć obudowę z wtyku przyłączeniowego.

Krok 4. Zabezpieczyć głośnik
Wykonanie trzech obrotów śruby w  kierunku przeciwnym  do
kierunku ruchu wskazówek zegara powoduje podniesienie
klapki.

Uwaga
Po zakończeniu instalacji dobrze jest upewnić się co do pozycji
w jakiej znajduje się klapka. Śruba 

zabezpieczająca

Wtyk przyłączeniowy

Klapka

[Podczas montażu zestawu] [Podczas demontażu zestawu]

Śruba zabezpieczająca

Śrubokręt

Uchwyt montażowy

Klapka

Śruba zabezpieczająca

Śrubkoręt

Uchwyt montażowy

Klapka

Obracanie śruby w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara powoduje podniesienie klapki,
do chwili jej oparcia o krawędź sczeliny obudowy.

Obracanie śruby w  kierunku  ruchu  wskazówek  zegara
powoduje opadnięcie klapki na dno szczeliny obudowy
(pozycja nastawiona fabrycznie)

Poniższe ilustracje obrazują sposób działania mechanizmu zamka.
Mechanizm zapobiega kradzieży zestawu głośnikowego.

Uwaga
Aby nie uszkodzić mechanizmu zamka należy stosować sie do poniższych
uwag dotyczących montażu:
· Do wkręcania śruby nie należy używać elektrycznego wkrętaka.
· Nie należy przekręcać śruby więcej niż wskazaną liczbę obrotów.

Uwagi odnośnie mechanizmu zamka
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9. SPECYFIKACJA

Moc znamionowa
Impedancja znamionowa Ω (10 W), 2 kΩ (5 W), 3.3 k Ω (3 W), 10 k Ω (1 W)

70 V: 500 Ω (10 W), 1 k Ω (5 W), 2 k Ω (2.5 W), 3.3 k Ω (1.5 W), 10 k Ω (0.5 W)
Efektywność 

86 dB (1 W, 1 m, 100 Hz  -  10 kHz pink noise)
74 dB (1 W, 4 m, 100 Hz  - 1 0 kHz pink noise)

Maks. SPL  
82 dB (10 W, 4 m, 100 Hz  -  10 kHz pink noise)

Pasmo przenoszenia  
Kąt promieniowania
(–6 dB) W płaszczyźnie pionowej: 300° (500 Hz), 130° (1 kHz), 160° (2 kHz), 80° (4 kHz)
Przetwornik
Zakres temperatury pracy
Terminal wejściowy
Przewód głośnikowy

ø6.5 – ø12.5 mm (dla kablowania podtynkowego)
Przewodnik:

0.8 – 2 mm 2 (AWG 18 – 14) dla drutu,
0.8 – 1.5 mm 2 (AWG 18 – 15) dla linki

     Obudowa: Tworzywo HIPS (UL94 V-0), kolor biały (RAL 9010 lub odpowiednik) Wykonanie
Maskownica: Płytka stalowa, pokryta białą farbą (RAL 9010 lub odpowiednik)

Wymiary 

)bl 90.3( gk 4.1 Waga
Akcesoria Kostka ceramiczna z bezpiecznikiem termicznym ..... 1, Wtyk przyłączeniowy ..... 1,

Śruba montażowa 4 x 35 ..... 2

7. SCHEMAT OKABLOWANIA

Standard
Zestaw głośnikowy do zastosowania w Dźwiękowych
Systemach Ostrzegawczych

Głośnik pożarowy do systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru
Typ ARodzaj środowiska pracy
10 W

100 V:  1 k

89 dB (1 W, 1 m, 500 Hz  -  5 kHz pink noise)

120 Hz – 20 kHz 
W płaszczyźnie poziomej: 360° (500 Hz), 150° (1 kHz), 115° (2 kHz), 100° (4 kHz)

Woofer stożkowy średnicy 12 cm (5") oraz zrównoważony tweeter kopułkowy 2.5 cm (1") 
Od –10 ºC do +50 ºC (Od 14 ºF do 122 ºF)
Wtyk montażowy z terminalem skręcanym
Średnica:       Maks. ø9 mm (dla odkrytego okablowania),

Drut bądź linka miedziana

210 (w) x 330 (h) x 80 (d) mm (8.27" x 12.99" x 3.15")

Bezpiecznik
termiczny
 (84°C or 183.2°F)

8 Ω
1 kΩ
2 kΩ

3.3 kΩ
10 kΩ 0

C

R

N

(COM)

(HOT)

COM

HOT

Transformator
mocy

Obwód
głośników

Głośnik

Uchwyt
montażowy

Kostka
ceramiczna

COM
OFF

Regulator
(nastawa fabryczna)

500 Ω

Uwaga: dla napięcia zasilania 100V 
nie należy ustawiać 500 Ohm

Z wykorzystaniem kostki

8. PASMO PRZENOSZENIA (1 W, 4 m)

50
20 100 500 k 5k 105

Frequency-SPL 
10 k 20 k [Hz]

60

70

80

90[dB]

94 dB (10 W, 1 m, 100 Hz   -  10 kHz pink noise)

Uwaga
• Treść powyższej aplikacji może ulegać zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.
• Dane techniczne przedstawione są na podstawie pomiarów w komorze bezechowej, zgodnie z EN 54-24.
• Oś odniesienia: Oś prostopadła do pow. maskownicy przyłożona do punktu na jej środku.
• Płaszczyzna odniesienia: Płaszczyzna prostopadła do osi odniesienia przylegająca do pow. maskownicy.
• Płaszczyzna horyzontalna: Płaszczyzna zawierająca os odniesienia i prostopadła do płaszczyzny odniesienia.
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URL:  http://www.toa.jp/


