
 



      ITEC FOCUSSTAR 45-WP VISOKOZMOGLJIVOSTNI SISTEM 

 

POSEBEJ RAZVITI za področja javnega 
življenja, kjer je varnost na prvem mestu.  
Certificirana zagotovljena kakovost za 
dosledno neprekinjeno delovanje za več 
desetletij. 

 

  
Simulacija FOCUSSTAR 45-WP pri 2 kHz, 
kot sevanja 10¨ horizontalno. 
 

Simulacija FOCUSSTAR 45-WP pri 2 kHz, 
kot sevanja 10¨ vertikalno. 

PODROČJA UPORABE 
 
V odmevnih okoljih za ciljno usmerjeno, daljnosežno ozvočitev, za  ozka zvočna področja kot so peroni, terminali, hale, platforme, za ozvočitev visokih 
dvoran od stropa navzdol kot so  sejmišča ipd. .  
Zaradi visoke koncentracije zvočne ravni sistema, tako navpično kot vodoravno,  
se izogibamo odmeva in crosstalk efekt v sosednjih območjih je strogo omejen. 
 

OPIS ZMOGLJIVOSTI 
• Visokozmogljivostni zočnik stožčastno karakteristiko sevanja zvoka.  
• Možnost preklopa BEAMa zaradi več pasivni frekvenčnih kretnjah.   
• Kot sevanja: 30¨/15¨- 1kHz/4kHz, -6dB  
• Beamstearing mehansko  +/- 6¨ v vse osi.  
• Gonilniki: 45 kom. 3“ visokozmogljivi-Neodymium konus gonilniki  
• Obremenitev RMS nizko ohmsko: 900 Watt  
• Moč nizko ohmsko: 1800 Watt  
• Obremenitev 100V: 250 Watt. Fullrange HQ-Ringkern transformator  
• Zvočni tlak dB/1W/1m: 106  
• max. Zvočni tlak dB/1m: 135 (800W), 130 (250W/100V)  
• Ohišje: vremensko odporno tesno varjeno alu ohišje  

(opcija ROSTFREI, IP33,prašno plastificirane površine)  
• Mere: premer 900 mm (12-kot), globina 250 mm, priklopna prirobnica  
• NIRO-navoj DM110mm  
• Teža. 36,7 kg  
• Standard barva: črn matt drylack, posebne želje po povpraševanju. 

 



     ITEC FOCUSSTAR 45-WP VISOKOZMOGLJIVOSTNI SISTEM 
 

4-WAY zvočni sistem s pasivno frekvenčno kretnjo, vremensko odporn IP33, 100V/250 
Watt.  Koti sevanja odvisni od frekvence. 
Mehansko nastvaljiv kot sevanja  +/- 6 v vse osi (stožčastno ). 
Mere: Premer: 900 mm, Globina: 250 mm. Teža: 36,7 kg 
PERFEKTNI ZVOK TUDI V ZELO ODMEVNIH PROSTORIH. 

 
 

 
 

     STANDARD OPREMA 

 

 

Priklopna prirobnica 
 

(Varjena prirobnica) ROSTFREI 
NIRO- DM110 mm 

  
  



    ITEC FOCUSSTAR 45-WP  TEHNIČNI PODATKI 

 
 

MODEL      FOCUSSTAR  45-WP 
Obremenitev 100V:      250 Watt. Fullrange HQ-Ringkern transformator 
Obremenitev RMS :     900 Watt  nizko ohmsko   

Moč :     1800 Watt nizko ohmsko   
Gonilniki :     45 kom. 3 col  visokozmogljivi-Neodymium konus gonilniki 

Kot sevanja:     30¨/15¨- 1kHz/4kHz, -6dB 
Zvočni tlak dB/1W/1m:      106 

max. Zvočni tlak dB/1m:      135 (800W), 130 (250W/100V) 
Mere v mm:     premer 900 mm (12-kot), globina 250 mm 

Ohišje:   
   vremensko odporno tesno varjeno alu ohišje (opcija ROSTFREI, IP33,   
   prašno plastificirane površine) 

Teža kg:     37 kg 
Standard barva:      Črna, nat drylak, barva po želji, posebne želje po povpraševanju 

 

 


