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 Applicaties

WS524
Professionele muurluidspreker

- Hoge kwaliteits 2-weg luidspreker
- Afneembare aluminium grill
- Snelle en eenvoudige installatie
- Mooie en warme geluidsweergave
- Elegante vierkante muurluidspreker
- Vochtbestendig
- Instelbare vermogenaftakking

- Publieke gebouwen
- Bedrijfsgebouwen
- Warenhuizen
- Winkels
- Hotels
- Restaurants

De WS-series van AUDAC zijn muurluidsprek-
ers speciaal ontworpen voor elk mogelijke toe-
passing. Waar er nood is aan een geluidsysteem 
zonder zichtbare of opvallende luidsprekers is de 
WS-serie de ideale oplossing.

De WS524 is een elegante vierkantige muur luid-
spreker ontworpen voor hoge kwaliteits doelstel-
lingen. 

De 2-wegs luidspreker bestaat uit ene 4 3/4” LF-
luidspreker met een zeer krachtige magneet en 
een 1” zachte dome HF luidspreker welke gemon-
teteerd is in het midden van de LF-luidspreker.
Deze combinatie verzkerd een mooie en warme 
geluidsweergave van spraak en muziek.
De LF-luidspreker heeft een polypropylene(PP) 
kern en de zachte dome van de HF-luidspreker 
heeft een vochtbestendige behandeling genoten. 
Dit maakt de luidspreker geschikt voor zowel 
buiten als binnen toepassingen.

Omdat de grill gemaakt is uit aluminium kan de lu-
idspreker gemonteerd worden in vochtige ruimte. 
Onder de afneembare grill zijn er 4 schroeven ge-
plaatst voor een snelle en eenvoudige montage. 
Eens gemonteerd verbergt de grill de schroeven 
volledig.

 
 
 
 
 

SYSTEEM SPECIFICATIES
Maximale vermogen 60W
RMS vermogen 30W
Lijntransformatoraftakking 1 24 W / 400 Ohm
Lijntransformatoraftakking 2 12 W / 800 Ohm
Lijntransformatoraftakking 3 6 W / 1600 Ohm
Frequentieresponse -3dB 60Hz - 20kHz
Gevoeligheid 1W/m 92dB
Maximale SPL 107dB
Impedantie 8 Ohm
Cross-over Passief ingebouwd
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen (Ø ,x d ) 180 x 180 x 85mm
Netto gewicht 1.5Kg
Luidspreker 4 3/4” coaxiaal (LF)

1” soft dome (HF)
Constructie ABS behuizing
Montering 4 schroeven
Voorzijde afwerking Witte aluminium grill
Kleur Wit (RAL9010)
Uitsnijafmetingen 147mm x 147mm
Normeringen IEC60065

EN55103-1
EN55103-2

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
Gewicht en volume 1.5 Kg - 0.0027 Cbm

*AUDAC behoudt het recht om de specificaties aan te passen zonder vermeld-
ing: dit is een deel van de politiek om de producten constant te verbeteren.



De luidspreker is standaard voorzien van 
100V lijntransformatoren en heeft aansluit-
mogelijkheden voor volgende vermogens: 

- 24 Watt, 12Watt, 6 Watt @ 100 V
- 30 Watt @ 8 Ohm
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