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SPIS TREŚCI

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

zniszczenia mienia.

• Zestaw przeznaczony jest do aplikacji wewnętrznych,
to  też  nie  powienien  być  instalowany na  zewnątrz.
W    skutek    ekspozycji   na   warunki   atmosferyczne 
możliwe  jest  zniszczenie  elementów  głośnika, jego
upadek, a nawet porażenie elektryczne.

• 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   montować   zestawu   głośnikowego   w 
miejscach narażonych na wpływ wibracji,  ponieważ

Oznakowanie     ostrzega     przed     niebezpiecznym
zachowaniem/sytuacją,  która może prowadzić do
odniesienia poważnych obrażeń, a nawet śmierci.

WARNING

BS-678BSB
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2. OPIS OGÓLNY I CECHY

BS-678BSB   oraz   BS-678BSW   p    posiada  certy�kat   na   zgodność   z   normą  sharmonizowaną   EN   54-24:   2008         
standardem międzynarodowym ISO 7240-24: 2010 oraz standardem brytyjskim BS 5839-8: 2008 14-8. 

• Modele BS-678BSB oraz BS-678BSW posiadają wykonaną z drewna obudowe,  która może być instalowana w 
orientacji poziomej lub pionowej.

• Przewód głośnikowy może być wprowadzony pod powierzchnią lub na powierzchni tynku.
• Obudowa zestawu umożliwia jego montaż  bezpośrednio  do płaszczyzny ściany  oraz  zabezpiecza  go  nawet w 

wypadku przyłożenia siły zewnętrznej.
• Moc zasilania może być w dobrana w prosty sposób, poprzez zmianę ustawienia odczepu transformatora mocy.
• Za reprodukcję dźwięku odpowiada wysokiej jakości 6.5-calowy głośnik.
• Dwie kostki ceramiczne umożliwiają szybkie oraz proste okablowanie.

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

CAUTION

Maskownica

Obudowa
Maskownica

V-kształtna sprężyna
Ścisnąć sprężynę w celu jej
odczepienia od obudowy.

Obudowa

3. INSTALLATION

Krok 1. Posiągnąć maskownicę oraz odpiąć 2 
V-kształtne sprężyny od obudowy.

w ich efekcie możliwe jest uszkodzenie elementów
obudowy głośnikowej  bądź  uchwytu  montażowego
prowadzące do upadku głośnika.

• Nie   należy   stosować  lubrykantów  przeciwrdzowych.
W   wyniku  ich  stosowania  możliwa   jest  deterioracja
komponentów obudowy głośnikowej.

• 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:

• Jeśli   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.
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Otwory dla okablowania

Pozycje śrub do
montażu poziomo

Pozycje śrub do
montażu pionowo Śruby montażowe 4 x 35 (dodatek)

Obudowa

Terminal skręcany

Krok 2. Przymocować obudowę do ściany z użyciem śrub montażowych 4 x 35. Przewód wprowadzić przez
przewidziany w tym celu otwór.
Uwaga
• Jeśli śruby montazowe dostarczone wraz z zestawem nie sa odpowiednie dla danego typu ściany,

należy dobrać odpowiednie śruby we własnym zakresie.
• Zestaw może być mocowany w orientacji poziomej lub pionowej. Przewód głośnikowy może być

wprowadzony do środka obudowy po powierzchni ściany bądź podtynkowo.

[Wymiary montażowe]

3-ø5  (0.2)
Jednostka: mm (cale)

Wymair zewnętrzny83.5
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Otwór do przeprowadzenia kabla
(dla przewodu na pow. ściany)
Otwór do przeprowadzenia kabla
(dla przewodu pod tynkiem)
Otwór do przeprowadzenia kabla
(dla przewodu na pow. ściany lub pod tynkiem)

Krok 3. Wykonać okablowanie

3-1. Wprowadzić przewód głośnikowy przychodzący od wzmacniacza mocy oraz wychodzący do kolejnego
głośnika do terminalu skręcanego w postaci pary kostek ceramicznych.

3-2. Przewody HOT oraz COM  wychodzące  z  kostki
ceramicznej    podłaczyć   do   odczepów
transformatora korespondujących z pożądanym 
ustawieniem mocy zasilania.
Odczep   COM    połączyć    z    odczepem    COM 
transformatora,   zaś   odczep    HOT  połączyć  z 
odczepem      o      odpowiedniej     impedancji.

Zamieszczona   obok   tabela   przedstawia
zależność pomiędzy impedancją zestawu oraz
mocą zasilania.

3.3kΩ

1.7kΩ

COM

6.7kΩ

13kΩ

HOT (czarny)

COM (biały)

Transformator mocy

Impedancja Ω 3.3 k Ω 6.7 k Ω 13 k Ω
100 V 

70 V 
0.8 W
0.4 W

1.5 W
0.8 W

3 W
1.5 W

6 W
3 W

1.7 k



8 Ω

13 kΩ
6.7 kΩ

3.3 kΩ

1.7 kΩ 0

COM

Earth

HOT

COM

Earth

HOT

COM

Transformator
mocy

Terminal skręcany

Bezpiecznik 
termiczny
(84 ºC or 183.2 ºF)

5. SCHEMAT OKABLOWANIA
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Krok 4. Zahaczyć  2  V-kształtne  sprężyny  mocujące  maskownicę  do 
otworów   w   obudowie,   następnie   popchnąć   maskownicę
na obudowę. Zabezpieczyć maskownicę przed wypadnięciem
poprzez   dokręcenie   śrub   montażowych   po   obu  stronach 
obudowy.

Uwaga
Jeśli  zestaw  instalowany  jest   w   orientacji   poziomej  należy 
przekleić  logo  producenta  tak,  aby  było  ono   zorientowane 
w odpowiedni sposób.

4. SCHEMAT ZESTAWU

Jednostka: mm (cale)

Dokręcić

Śruby montażowe
3 x 16 (dodatek)
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7. SPECYFIKACJE

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.

6. PASMO PRZENOSZENIA (1 W, 4 m)

50
00500102 k 5k 105

Częstotliwość-SPL 
10 k 20 k [Hz]

60

70

80

90[dB]

WSB876-SBBSB876-SBledoM
Standard

Zestaw głośnikowy do zastosowania w Dźwiękowych
Systemach Ostrzegawczych
Certy�kowany na zgodność ze standardem ISO 7240-24: 2010
Głośnik pożarowy do systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru
Kompatybilny ze standardem  BS-5839-8: 2008 14.8

A pyT Rodzaj środowiska pracy
        Moc znamionowa

Impedancja znamionowa Ω (6 W), 3.3 k Ω (3 W), 6.7 k Ω (1.5 W), 13 k Ω (0.8 W)
70 V: 1.7 k Ω (3 W), 3.3 k Ω (1.5 W), 6.7 k Ω (0.8 W), 13 k Ω (0.4 W)

  )esion knip zHk 5 - zH 005 ,m 1 ,W 1( Bd 49Efektywność
92 dB (1 W, 1 m, 100 Hz  - 10 kHz pink noise)
80 dB (1 W, 4 m, 100 Hz  - 10 kHz pink noise)

)esion knip zHk 01  - zH 001 ,m 1 ,W6( Bd89 ks. SPLaM
86 dB (6 W, 4 m, 100 Hz  - 10 kHz pink noise)

Pasmo przenoszenia
Kąt promieniowania 
(–6 dB) W płaszczyźnie pionowej: 330° (500 Hz), 160° (1 kHz), 135° (2 kHz), 70° (4 kHz)

   stożkowy, średnicy 16-cm Przetwornik
  Terminal skręcany w postaci kostek ceramicznych Terminal wejściowy

Przewód głośnikowy               Drut miedziany: 0.8 – 7 mm 2 (ø1.0 – ø3.0 mm lub AWG 18 – 9)
Wykonanie     Pokrywa 

 równoważny kolor)równoważny kolor)
Obudowa

czarna (RAL 9011 lub odpowiednik)  
Maskownica

czarna (RAL 9011 lub odpowiednik)    biała (RAL 9010 lub odpowiednik)
)"52.4 x "84.7 x "48.9( mm )d( 801x )h( 091 x )w( 052 Wymiary

)bl 57.3( gk 7.1 Waga
Akcesoria Śruba montażowa 4 x 35 ..... 2, Śruba montażowa 3 x 16 ..... 2

100 V:  1.7 k

Tworzywo HIPS, czarne (RAL 9011 bądź Tworzywo HIPS, biały (RAL 9010 bądź  

Płyta wiórowa z warstwą PVC,        Płyta wiórowa z warstwą PVC,        
biała (RAL 9010 lub odpowiednik)

Płytka stalowa, Płytka stalowa,

EN 54-24
11
0359-CPD-0103

0359

Certy�kowany na zgodność z normą EN 54-24: 2008

6W (100V), 3W (70V)

150 Hz – 18 kHz (–20 dB od efektywności 500 Hz - 5 kHz pink noise)
W płaszczyźnie poziomej: 360° (500 Hz), 135° (1 kHz), 130° (2 kHz), 70° (4 kHz)
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URL:  http://www.toa.jp/


