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 Applicaties

De CHA serie bestaat uit hoornluidsprekers die 
speciaal ontworpen zijn voor oproepen en achter-
grondmuziektoepassingen. Ze bieden een duur-
zame en optimale spraak- en muziekreproductie 
voor een brede variatie van in- en outdoor toe-
passingen.  

De CHA230 is een krachtige cirkelvormige com-
pressie-hoornluidspreker met een nominaal ver-
mogen van 30 Watt. 

De hoornluidspreker is uitgerust met een lijn-
transformator voor gebruik in 70V en 100V PA 
applicaties. De hoornluidspreker is voorzien 
van aanpasbare vermogensaftakkingen op de 
primaire wikkeling waardoor verschillende ver-
mogensinstellingen mogelijk zijn. 

Het vermogen kan aangepast worden in stappen 
van 3 dB met stroomaftakkingen voor 30W, 20W, 
10W of 5W. 

De gewenste vermogensaftakking kan geselect-
eerd worden door middel van een regelaar op de 
achterzijde van de luidspreker. 

De behuizing is gemaakt van stevig ABS-materi-
aal, afgewerkt in een licht grijze kleur en voorzien 
van een stevige, aanpasbare montagebeugel die 
ervoor zorgt dat het geluid nauwkeurig gericht 
kan worden. 

De IP56 klasse maakt het mogelijk om de luid-
sprekers zowel binnen als buiten te gebruiken. 

CHA230
C o m p a c t e  h o o r n l u i d s p r e k e r

- Hoge efficiëntie drivers
- Brede openingshoek
- Uitstekende spraakreproductie
- Stevige ABS constructie 
- IP56 water- en stofbestendigheid
- Veelzijdige montagebeugel
- Aanpasbare vermogensaftakkingen

- Sportvelden
- Parken
- Tentoonstellingen
- Fabrieken
- Openbare plaatsen
- Recreatiefaciliteiten 

SYSTEEM SPECIFICATIES
Maximale vermogen 45W
Nominale vermogen 30 W
Lijntansformator Aftakking 1 30 W / 334 Ohm
Lijntansformator Aftakking 2 20 W / 500 Ohm
Lijntansformator Aftakking 3 10 W / 1000 Ohm
Lijntansformator Aftakking 4 5W  / 2000 Ohm
Impedantie 20 Ohm
Geluidsdruk 1W/1m (SPL) 109 ± 3 dB

Frequentie response -3dB 400 Hz – 7.5 kHz
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen (Ø x Diepte) Ø 238 mm x 302 mm
Nettogewicht 2.13 kg
Behuizing ABS
Montage Inox beugel, inox schroeven
Kleur Licht grijs RAL7035 
Normeringen IEC60065 

EN55103-1 
EN55103-2

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
Verzendingsgewicht & volume 3 Kg - 0. 030Cbm
Accessoires inbegrepen Montage beugel

*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.


