
 

Loa trần Mô-đun LC1 

 

• Tái tạo nhạc và giọng nói tuyê�t vời 
• Dễ dàng lắp đặt với một bộ đầy đủ các phụ kiện và một cỡ lưới  
• Lựa chọn các phương pháp gắn vào trần khác nhau 
• Chỉ báo âm thử tùy chọn 
• EN 54-24, UL 2043. Được chứng nhận UL 1480 

 
LM1-TB , LC1-MSK  

Mô tả  Cầu Lát / Vành đai chữ C , Bộ Treo Kim Loại  

Kích thước  
 

     Chiều dài dây  không áp dụng , 320 mm (12,59 in)  

     Rãnh lát  643 x 34 mm (25,33 x 1,34 in) , không áp dụng  

     Vành đai chữ C  250 x 30 mm (9,85 x 1,18 in) , không áp dụng  

Vật liệu  Thép , Thép  

Màu  Mạ kẽm , Mạ kẽm  

Trọng lượng  939 g (2,07 lb) , 174 g (0,38 lb)  

Nhiệt độ hoạt động  Từ -25 ºC tới +55 ºC (-13 ºF tới +131 ºF)  

Nhiệt độ bảo quản  Từ -40 ºC tới +70 ºC (-40 ºF tới +158 ºF)  

Độ ẩm tương đối  <95%  

Góc mở ở 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)  180° / 128° , 180° / 62°  

Dải tần số hiệu dụng (-10 dB)  Từ 85 Hz đến 20 kHz , Từ 70 Hz đến 20 kHz  

Điện áp định mức  70 V / 100 V , 70 V / 100 V  

Trở kháng định mức  835 / 1667 Ohm , 835 / 1667 Ohm  

Đầu nối  
Hộp đấu dây kiểu vít 3 cực , Hộp đấu dây kiểu vít 3 
cực  

 
LC1-UM12E8 , LC1-UM24E8  

Mô tả  Loa Trần , Loa Trần  

Công suất cực đại  18 W , 36 W  

Công suất định mức  12 W (12 / 6 / 3 / 1,5 W) , 24 W (24 / 12 / 6 / 3 W)  

Mức Áp suất Âm thanh ở công suất định 100 dB / 89 dB , 103 dB / 89 dB  



mức / 1 W (1 kHz, 1 m)  

Góc mở ở 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)  180° / 64° , 180° / 58°  

Dải tần số hiệu dụng (-10 dB)  Từ 55 Hz đến 20 kHz , Từ 55 Hz đến 20 kHz  

Điện áp định mức  70 V / 100 V , 70 V / 100 V  

Trở kháng định mức  418 / 833 Ohm , 208 / 417 Ohm  

Đầu nối  
Hộp đấu dây kiểu vít 3 cực , Hộp đấu dây kiểu vít 3 
cực  

 
LC1-WC06E8  

Mô tả  Loa Trần  

Đường kính  220 mm (8,67 in)  

Độ sâu tối đa*  125 mm (4,92 in)  

Màu  Trắng (RAL 9010)  

Vật liệu (khung, lưới trước)  ABS  

Trọng lượng  820 g (1,81 lb)  

 
LC1-WM06E8 , LC1-UM06E8  

Mô tả  Loa Trần , Loa Trần  

Đường kính  220 mm (8,67 in) , 220 mm (8,67 in)  

Độ sâu tối đa*  125 mm (4,92 in) , 125 mm (4,92 in)  

Màu  Trắng (RAL 9010) , Trắng (RAL 9010)  

Vật liệu (khung, lưới trước)  Thép , Thép  

Trọng lượng  1,18 g (2,6 lb) , 1,16 kg (2,56 lb)  

 
LC1-UM12E8 , LC1-UM24E8  

Mô tả  Loa Trần , Loa Trần  

Đường kính  220 mm (8,67 in) , 220 mm (8,67 in)  

Độ sâu tối đa*  125 mm (4,92 in) , 125 mm (4,927 in)  

Màu  Trắng (RAL 9010) , Trắng (RAL 9010)  

Vật liệu (khung, lưới trước)  Thép , Thép  

Trọng lượng  1,3 g (2,86 lb) , 1,75 g (3,86 lb)  

 
LC1-MMSB , LC1-CMR  

Mô tả  Giá hỗ trợ lắp , Vành đai Lắp Trần  

Kích thước  
215 x 125 x 56 mm (8,47 x 4,92 x 2,2 in) , 215 x 
70 mm (8,47 x 2,75 in)  

Khuôn hình lắp đặt  190 mm (7,48 in) , 200 mm (7,88 in)  

 
Bao gồm mẫu khuôn hình , Bao gồm mẫu khuôn hình  

Độ dày trần tối đa  50 mm (1,97 in) , 25 mm (0,98 in)  

Vật liệu  Thép , ABS  

Màu  Mạ kẽm , Trắng (RAL 9010)  

Trọng lượng  390 g (0,70 lb) , 210 g (0,46 lb)  

 
LC1-CBB , LC1-CSMB  

Mô tả  Vỏ chụp Phía sau , Hộp Gắn Bề Mặt  

Kích thước  
196 x 70 mm (7,72 x 2,75 in) , 220 x 128 mm (8,67 x 
5,04 in)  

Vật liệu  ABS , ABS  

Màu  Trắng (RAL 9010) , Trắng (RAL 9010)  

Trọng lượng  174 g (0,38 lb) , 690 g (1,52 lb)  

 
LC1-MFD , LC1-PIB  

Mô tả  Vòm Chống Cháy Kim loại (bao gồm đầu nối bằng 



gốm) , Bảng Chỉ báo Âm thử  

Kích thước  
215 x 155 mm (8,47 x 6,1 in) , 20 x 30 mm (0,78 x 
1,18 in)  

Khuôn hình lắp đặt  190 mm (7,48 in) , không áp dụng  

 
Bao gồm mẫu khuôn hình , không áp dụng  

Vật liệu  Thép , không áp dụng  

Màu  Lửa đỏ (RAL 3000) , không áp dụng  

Đã được chứng nhận B15  Theo DIN4102-8 , không áp dụng  

Trọng lượng  1 g (2,20 lb) , 3 g (0,006 lb)  

 
LM1-TB , LC1-MSK  

Mô tả  Cầu Lát / Vành đai chữ C , Bộ Treo Kim Loại  

Kích thước  
 

     Chiều dài dây  không áp dụng , 320 mm (12,59 in)  

     Rãnh lát  643 x 34 mm (25,33 x 1,34 in) , không áp dụng  

     Vành đai chữ C  250 x 30 mm (9,85 x 1,18 in) , không áp dụng  

Vật liệu  Thép , Thép  

Màu  Mạ kẽm , Mạ kẽm  

Trọng lượng  939 g (2,07 lb) , 174 g (0,38 lb)  

Nhiệt độ hoạt động  Từ -25 ºC tới +55 ºC (-13 ºF tới +131 ºF)  

Nhiệt độ bảo quản  Từ -40 ºC tới +70 ºC (-40 ºF tới +158 ºF)  

Độ ẩm tương đối  <95%  
 

 http://boschvietnam.vn/ 

 

 


