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Systém evakuačního rozhlasu 
Plena -nákupní centra

Systém evakuačního rozhlasu splňující 
požadavky norem EVAC
Systém evakuačního rozhlasu Plena je 
určen pro nouzovou evakuaci v aplikacích, 
kde je třeba dodržet mezinárodní normy, 
jako je IEC60849. Integrované jsou všechny 
základní funkce EVAC – například 
dohled nad systémem, monitorování 
reproduktorového vedení, přepínání na 
záložní zesilovač, správa digitálních zpráv 
a požární panel.

Základem systému evakuačního rozhlasu 
Plena je 6zónová systémová řídicí jednotka 
LBB 1990/00 se dvěma samostatnými 
kanály - pro hlášení a pro hudbu na 
pozadí (BGM – Background Music). 
Systém lze snadno rozšířit až na 60 zón 
pomocí přídavných 6zónových směrovačů. 
Je zcela kompatibilní s komponenty 
systému veřejného ozvučení Plena 
a  reproduktory Bosch odpovídajícími 
normám EVAC.

 Konfigurace
 LBB 1990/00     – řídící jednotka                              1 x
 LBB 1992/00     – směrovač                                     8 x
 LBB 1996/00     – panel dálkového ovládání            1 x
 LBB 1997/00     – rozšíření panelu dálkového 
                              ovládání                                       8 x
 LBB 1998/00     – sada panelu dálkového ovládání 1 x
 LBB 1999/00     – rozšiřující sada panelu dálkového
                              ovládání                                       8 x
 LBB 1956/00     – stanice hlasatele                          1 x
 LBB 1957/00     – klávesnice stanice hlasatele        5 x
 LBB 1935/00     – 240 W přídavný výkonový 
                              zesilovač                                     3 x
 LBB 1938/00     – 480 W přídavný zesilovač           2 x
 LBB 1961/00     – hudební zdroj (BGM)                   1 x

Budoucí rozšiřování
Více zón a vyšší výkon pro jednotlivé zóny 
je možné zajistit nainstalováním dalších 
směrovačů (až 60 zón) a přídavných 
výkonových zesilovačů Plena (až 480 W 
pro 6 zón).

Instalace
Systém evakuačního rozhlasu Plena je 
určen pro instalaci metodou Plug-and-
play (zapoj a používej) a lze jej snadno 
nakonfigurovat nastavením DIP přepínačů 
nebo pomocí PC a konfiguračního 
software. Po nakonfigurování je počítač 
odpojen. Propojení v rámci systému 
jsou realizována pomocí standardních 
konektorů RJ45 a kabelu CAT5. Do paměti 
systému  lze uložit až 255 namluvených 
evakuačních zpráv. Pro flexibilnější využití  
přednahraných zpráv je možné zprávy 
slučovat.

Soulad s normami EVAC
Aby byla instalace plně kompatibilní s 
normami EVAC, musí příslušným normám 
odpovídat také reproduktory a použité 
kabely.

Bosch Security Systems
Další informace najdete na webu
www.boschsecuritysystems.cz
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Nákupní centra
Nákupní centra jsou typickým příkladem 
objektu s velkým počtem zón, přičemž 
požadavky na výkon v každé zóně se liší. 
Prioritami je srozumitelnost mluveného 
slova a soulad s normou IEC60849 (a jejími 
ekvivalenty v jednotlivých zemích).

Úvod
Kromě povinného vybavení funkcí 
systému evakuačního rozhlasu pro 
evakuaci veřejnosti a zaměstnanců 
obchodů může být systém EVAC pro 
nákupní centra vybaven také systémem 
reprodukce hudby na pozadí (BGM) pro 
veřejné prostory. Mělo by být také možné 
realizovat hlášení do jednotlivých obchodů 
zvlášť. Při poplachových hlášeních jsou 
nastavení regulátorů hlasitosti hudby na 
pozadí (systému BGM) v jednotlivých 
obchodech automaticky přemostěny. 
V případě potřeby použití obecných 
hlášení je možné systém rozšířit o funkce 
veřejného ozvučení.

Souhrn požadavků
• Standardně až 60 zón
• Hlavní prioritou je srozumitelnost mluveného 

projevu
• Různý výkon pro různé zóny
• Stanice hlasatele v řídicím centru 

bezpečnostního oddělení
• Doplňkově funkce systému veřejného 

ozvučení (pro jiná než poplachová hlášení)
• Systém BGM pro reprodukci hudby na 

pozadí ve veřejných prostorech
• Hudba na pozadí v obchodech s  možností 

přemostění nastavení regulátoru hlasitosti

Řešení pro 54zónový systém
Řídící jednotka systému evakuačního 
rozhlasu Plena zajišťuje směrování až do 
6 zón, pro zbývajících 48 zón je nutné 
použít osm 6zónových směrovačů. Řídicí 
pracoviště bezpečnostního oddělení je 
vybaveno panelem dálkového ovládání a 
stanicí hlasatele s klávesnicí pro přepínání 
na jednotlivé zóny a také systémem hudby 
na pozadí (BGM) pro veřejné prostory. 
Ovládací jednotka a směrovače jsou 
umístěny ve speciální skříni odolné proti 
požáru nebo v suterénu. Požární panel 
(s celkovou prioritou) je nainstalován 
poblíž hlavního vchodu nebo nouzového 
východu (podle místních předpisů). 
Systém evakuačního rozhlasu  Plena je 
dvoukanálový, je tedy možné v zónách, 
ve kterých právě neprobíhá hlášení, bez 
přerušení reprodukovat hudbu na pozadí 
(BGM).

Požadavky na výkon
Každá zóna bude mít různé požadavky 
na výkon, od malých obchodů s jedním 
reproduktorem až po obchodní domy 
s několika podlažími a větším počtem 
reproduktorů. Pro parkoviště a otevřená 
prostranství bude potřeba použít zvukové 
projektory nebo tlakové reproduktory. 
Pro zabezpečení postupné evakuace 
z jednotlivých podlaží nákupního 
centra jsou veřejné prostory rozděleny 
do zón. Pro zajištění vyššího výkonu, 
dvoukanálového provozu a zabezpečení 
záložního zesilovače jsou v systému 
nainstalovány přídavné výkonové 
zesilovače Plena.
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   Zóny
   Zóny 1-30             30 malých                        30 × 6 W skříňkový reproduktor/stropní
                                obchodů/stánků                 reproduktor
   Zóny 31-36           6 obchodů                        12 × 6 W (2 na obchod)
   Zóny 37-42           6 středně velkých            24 × 6 W stropní reproduktor  
                                obchodů                           (4 na obchod)
   Zóny 43-46           Velké obchody se 4         16 × 6 W stropní reproduktor  
                                poschodími                       (4 na podlaží)
   Zóna 47                Řídicí pracoviště 
                                bezpečnostního oddělení 1 × 6 W skříňkový reproduktor
   Zóna 48                Kanceláře                         4 × 6 W skříňkový reproduktor
   Zóna 49                Průchod v přízemí            4 × 6 W zvukový projektor
   Zóna 50                Galerie – 1. patro             10 × 6 W stropní reproduktor
   Zóna 51                Galerie – 2. patro             10 × 6 W stropní reproduktor
   Zóna 52                Hlavní veřejné prostranství 4 × 18 W tlakový reproduktor
   Zóna 53                Parkoviště – 1. patro        6 × 10 W tlakový reproduktor
   Zóna 54                Parkoviště – 2. patro        6 × 10 W tlakový reproduktor
                                                                Celkem 858 W




