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Technische fiche: Hemi-directionele Luidspreker 

 
 BOSCH : LS1-OC100E-1  

Voor grote ruimten en hoge plafonds 

De Hemi-directionele Luidspreker projecteert het geluid van bovenaf en overwint daardoor de 

hindernissen van veel voorkomende obstakels, zoals grote displays, stellingen en stapels dozen. Het 

speciale akoestische ontwerp garandeert een goede geluidsweergave op een constant niveau. 

Het is een eenvoudig te installeren, innovatieve luidspreker die steeds een uitstekend geluid 

voortbrengt en daardoor voor een hoogwaardige weergave van muziek en spraakverstaanbaarheid 

voor algemene-  en evacuatie- oproepen zorgt.  

De openingshoek van de luidspreker en het hoge 

geluidsdrukniveau maken het mogelijk een gebied van ca. 

700 m²  te bereiken, waarbij het hele geluidspectrum als 

een halve bol verdeelt wordt. Daardoor is hij zeer geschikt 

voor toepassing in hoge plafonds van bijvoorbeeld 

magazijnen, transport- en expositieruimtes, megawinkels 

en zelfs zwembaden door zijn bestendigheid aan 

chloordampen.  

Het hele geluidsspectrum wordt neerwaarts homogeen 

verdeeld in een halve bol (hemisfeer). 

Kenmerken:  
 Uitstekende weergave van spraak en achtergrondmuziek 

 Voor grote oppervlakken en hoge plafonds 

 Innovatief qua vorm en akoestiek 

 Geschikt voor zwembaden dankzij chloorbestendigheid 

 Voorbereid voor inbouw van de optionele lijn-/luidsprekerbewakingskaart 

 Voldoet aan de evacuatienorm 

 Voldoet aan internationale en veiligheidsvoorschriften 

 
   

Technische specificaties LS1-OC100E-1 LM1-MSB-1 
Omschrijving Hemi-directionele luidspreker Metalen ophangsysteem 

Nominaal vermogen (100V) 100W 

SPL @ 100 W / 1 W (1 kHz, 1 m) 110 / 90 dB 

Effectief frequentiebereik (-10 dB) 60 Hz à 20 kHz 

H. Openingshoek bij 1 kHz / 4 kHz (-6 dB) 175º / 180º 

V. Openingshoek bij 1 kHz / 4 kHz (-6 dB) 96º / 137º 

Laagohmige aansluiting mogelijk  

Afmetingen ( x H) 800 x 425 mm 

Kleur klankbord Wit (RAL 9010) 

Kleur bovenkant Zilver (RAL 9023) 

Kleur rooster Zilver (RAL 9006) 

 

Materialen 

De luidspreker is vervaardigd van slagvast ABS TSG, zelfdovend conform klasse UL 94 V 0 met de hoogste 
brandvertragende waarde (UL 94 5VA). De luidspreker is afgewerkt in wit en zilver, het metalen rooster 
heeft een zilverkleurige afwerking. 

Drivers 

Deze akoestisch innovatieve luidspreker is voorzien van 14 drivers in combinatie met geavanceerde 
positionering en filtering. * patent aangevraagd 

http://products.boschsecurity.be/nl/BE/products/bxp/SKU19313868912989869195-CATM4fda3ebd1dbf86cc01288ac914d74993
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Montage / Installatie 

De luidspreker kan worden opgehangen aan een stalen draad of een ketting m.b.v. D-sluitingen (niet meegeleverd) Als accessoire is eveneens de 

LM1‑MSB beschikbaar voor het geval een vaste montage van de luidspreker noodzakelijk is om beweging te voorkomen (zoals draaien of zwaaien). De 

bevestigingsplaten kunnen worden verbonden d.m.v. een standaard buis met een diameter van 42.4 mm (niet geleverd door Bosch). 

Als extra beveiliging is de luidspreker voorzien van een oogbout met een maximale trekspanning van 1500 N voor de bevestiging van een extra 

veiligheidsdraad. De elektrische aansluitkast, onder de ophangingskap, bevat het aansluitpunt van de installatiekabel, waarbij een doorlusverbinding 

mogelijk is, en biedt ruimte voor het inbouwen van de optionele lijn/luidsprekerbewakingskaart. 

 

Het luistergebied bepalen 

1.  Bepaal de hoogte tussen de luidspreker en de vloer. 

2. Wat is de gewenste maximale variatie van het geluidsdrukniveau (SPL) tussen 

het midden en de rand van het luistergebied? 

3. Zoek in de tabel naar de bijbehorende waarden in de rij voor de gespecificeerde 

hoogte en de kolom voor de gespecificeerde SPL-variatie. 

4. Waar deze rijen en kolommen elkaar kruisen, worden de diameter en het 

oppervlak van het luistergebied weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typische toepassingen: 

 Verkoopruimten 

 Logistieke centra 

 Expositiehal 

 Productiehal 

 Zwembad 

 Manege 

 Sporthal 

 … 


