General Product Description

Základní popis
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The UW30 is equipped with a waterproof, 3 conductor 15.24
stop).
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by the American Athletic Union, underwater speakers are
required for synchronized swimming events and instructions
in Olympic pools. They are used for water ballets and similar
water shows. When underwater speakers are installed in
resor t and private pools, the effect of music played
underwater is truly an enchanting experience.
Specifikace

Architects’ and Engineers’ Specifications
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material. The UW30-100 features a 15.24 m (100 ft.) cable.
Case diameter shall be 182.6 mm (7.19 in.), and depth shall
be 6.63 mm (2.61 in.). Six 5.54 mm (0.218 in.) holes on a
169.7 mm (6.68 in.) circle shall be provided for mounting.
Dodávané verze:
Speaker may be mounted in a wet-niche. Finish shall be
Zapojení reproduktoru:
UW30 ........................................................................ 50 stop kabelu (15,24
poolm)
blue. Shipping weight shall be 1.8 kg (4.0 lb).
ZEM ....................................... zelená
UW30/100 ................................................................ 100 stop kabelu (30,48 m)
Specifications:
Signál +  ..................................... bílá
Typ systému: .............................................. Podvodní reproduktorová soustava
Versions
Available:
Operating
Depth:
... Up -to
3.0 m (10.0 ft) below surface
Signál  
  ..................................
černá of water
Frekvenční charakteristika: ..................................................... 100 – 10 000 Hz
Recommended
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charakteristika:
..........................................
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pod
vodou
Dimensions:
Overall Diameter.....................182.6 mm (7.19 in.)
System Type: ............................ Underwater loudspeaker system
Pracovní hloubka: ................................. až 3,0 m (10 stop) pod vodní hladinou
Depth: ......................... 66.3 mm (2.61 in.)
Frequency Response: ......................................... 100-10,000 Hz
Doporučená instalační hloubka: .............................................. 1,2 m (4,0 stopy)
Wiring
:
.
GREEN
Ground,
WHITE Signal +,BLACK Signal Power Handling, (500-5,000 Hz pink noise): ................ 30 watts
Povrchová úprava: .................................................................... bazénová modř
Shipping Weight: .................................................... 1.8 kg (4.0 lb)
Impedance: ....................................................... Nominal: 8 ohms
Rozměry:
Dispersion:
.......................................
Omnidirectional
underwater
Celkový průměr: ...................................................................... 182,6 mm (7,19“)
Hloubka: ................................................................................... 66,3 mm (2,61“)
Dodací hmotnost: ......................................................................... 1,8 kg (4,0 lb)

Instalace

Installation
Flush Mounting
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chrome or equivalent). Several pool equipment manufacturers have
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your local pool supplier for further information. You may contact
Paragon at: KDI Paragon, Inc., 341 Route 55 Westwing,
LaGrangeville, NY 12540, Phone: (845) 452-5500

Fusing

Jištění
For maximum protection against speaker overload, fusing the line
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Layout of Speaker in Pool
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v bazénu
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akustickým rušivým polím, doporučuje se kvůli optimálním výsledkům počet rehigh-noise
conditions in the pool, the number of speakers should
produktorů zdvojnásobit.
be doubled for best results.
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DRÁTOVÝ ODPOR             
25 OHMŮ, 20 W

Figure 2jištění
Obr. 2 – Doporučené
Fuse Recommendation

kabel

Figure 1
Obr. 1 – Typická instalace pouzdra KDI Wet-Niche
Typical Installation of a KDI Paragon Wet-Niche #68102
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Figure 3
Obr. 3 – UW30/UW-100
rozměry
UW30 / UW-100 Dimensions

U.S.A. and Canada only.
For customer orders, contact the Customer Service department at
800/392-3497 Fax: 800/955-6831
For warranty repair or service information, contact the Service
Repair department at 800/685-2606
For technical assistance, contact Technical Support at 866/78 AUDIO
Please refer to the Engineering Data Sheet for warranty information.
Specifications subject to change without notice.
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