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APLIKAČNÍ LIST

Systém evakuačního rozhlasu Plena Voice Alarm a použití umělých zátěží

Úvod

Systémy evakuačního rozhlasu Plena Voice Alarm nabízí jednoduchý a snadno použitelný způsob 
dohledu nad reproduktory, založený na měření impedance. Tento způsob má přes své jasné 
výhody i některá omezení. Tato omezení při správném návrhu neovlivňují funkci systému, může 
však dojít k nedetekovanému přerušení části reproduktorového kabelu, obecně na konci vedení. 
Tomu lze zabránit takto:

• Omezením počtu reproduktorů na vedení, což umožní dohled až k poslednímu 
reproduktoru vedení.

• Omezením délky kabelu, aby nedošlo k maskování měřené impedance kapacitou kabelu.

Tato omezení je možné obejít aplikací umělé zátěže Plena Dummy Load, která umožňuje použití 
většího počtu reproduktorů na delším vedení.

Obecný popis

Detekce chyby reproduktorového vedení měřením impedance se spouští změnou impedance větší 
než je předem stanovená hodnota. Ve výchozím nastavení činí tato hodnota změnu impedance 
o �5 %. To znamená, že impedance na konci reproduktorového vedení by měla být větší než 
�5 % celkové impedance vedení, aby bylo zajištěno, že bude detekováno rozpojení obvodu 
v KTERÉMKOLI místě vedení.

Pro kompenzaci různých zdrojů nepřesností se za bezpečnou hranici považuje 20 %. To 
znamená, že pro reálný dohled až na konec vedení může být k jednomu vedení připojeno pouze 
5 reproduktorů (nebo odpovídající zátěž). Přitom stále nebereme v úvahu vliv kapacity kabelu. 
Navíc je totiž nutné omezit i délku kabelu, aby se zabránilo maskování měřené impedance 
vedení vlivem kapacity kabelu. Tato maximální délka kabelu závisí na délce kabelu a připojených 
impedancích.

Pro potlačení falešných poplachů při malých zátěžích se přidává další absolutní hodnota, takže při 
malých reproduktorových zátěžích je spouštěcí hodnota větší než �5 %. Kalkulátor umělé zátěže, 
jímž se zabývá tento dokument, počítá i s touto přidanou hodnotou.

Umělá zátěž

Ke zlepšení výsledků měření impedance uvedla společnost Bosch Security Systems na trh umělou 
zátěž Plena Dummy Load. Je navržena tak, aby se zvýšilo zatížení reproduktory na měřícím 
kmitočtu 20 kHz při minimální zátěži v normálním kmitočtovém rozsahu přenášeného zvuku.

Při paralelním umístění k poslednímu reproduktoru na vedení zvýší procentní podíl impedance na 
konci vedení a umožní tak připojení více reproduktorů k jednomu vedení. Současně zvyšuje mez 
pro maskování impedance kabelu kapacitou a umožňuje tak použití delšího vedení.

Umělá zátěž je vybavena přepínačem pro volbu zátěže (na 20 kHz). Může být nastavena na 8, 20 
a 60 Wattů.
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Kalkulátor umělé zátěže

Hlavním cílem kalkulátoru umělé zátěže Dummy Load Calculator je spočítat možnost splnění 
požadavků zákazníka pomocí umělé zátěže a způsob nastavení této zátěže. Dummy Load 
Calculator je realizován jako Excelová tabulka s makry. Při otevření tabulky se zobrazí toto okno, 
klepněte na Povolit makra (Enable Macros).

Tím se otevře vlastní tabulka kalkulátoru. Od výsledku vás nyní dělí jen několik kroků. Prvním 
krokem je zadání zátěže na připojený reproduktor. Tabulka nyní automaticky spočítá maximální 
počet reproduktorů při této zátěži a nejvyšším nastavení umělé zátěže. Dalším krokem je zadání 
požadovaného počtu reproduktorů na vedení. Pokud překročí maximální počet, v kroku 3 se 
objeví varování, které můžete vidět na tomto příkladu:
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Krok 4 spustí výpočet vlivu kapacity kabelu zadáním hodnoty kapacity na �00 metrů kabelu. 
Normální hodnotou pro kabel zpomalující hoření (Fire Retardant) je �2 nF/�00 m, stejně dobře to 
však můžete být i více. Tabulka nyní automaticky spočítá maximální délku kabelu při této kapacitě 
a nejvyšším nastavení umělé zátěže. Dalším krokem je zadání požadované délky reproduktorového 
vedení. Pokud překročí maximální možnou délku, v kroku 6 se objeví varování, které můžete vidět 
na tomto příkladu:

Pokud jsou počet reproduktorů a délka vedení v povoleném rozsahu, zobrazí se namísto varování 
potřebné nastavení umělé zátěže. Nyní klepněte na Display jumper JP1 setting a zobrazí se 
nastavení propojky JP� spolu s přehledem zadaných hodnot.
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Pro zadání nových hodnot a opakování kroků � až 7 klepněte na Enter new values.

Instalace umělé zátěže

Umělou zátěž připojte paralelně k poslednímu reproduktoru na vedení. Její dva vývody připojte 
k přípojným svorkám reproduktoru. Desku obvodů umělé zátěže Dummy Load upevněte stejně 
jako desky dohledu nad vedením a reproduktory Praesideo Line a Loudspeaker Supervision. 
U některých typů reproduktorů může být možné upevnit desku umělé zátěže Dummy Load pouze 
na jeden montážní sloupek; je to dáno vzdáleností sloupků, která je určena pro desku dohledu 
Praesideo Line Supervision Board, nikoli však pro umělou zátěž Dummy Load.

Další podrobnosti k montáži naleznete v návodu k použití reproduktorů.


