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Systém evakuačního rozhlasu 
Plena -plavecký areál

 Seznam vybavení
 LBB 1990/00     – řídicí jednotka                              1 x
 LBB 1996/00     – panel dálkového ovládání            1 x
 LBB 1956/00     – stanice hlasatele                          1 x
 LBB 1957/00     – klávesnice stanice hlasatele        1 x
 LBB 1935/00      – 240 W přídavný výkonový zesilovač1 x
 LBB 1961/00     – hudební zdroj (BGM) Plena         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. 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.
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Plavecký areál
Plavecké areály a další podobná  halová 
sportovní a rekreační zařízení jsou 
typickým příkladem aplikace menšího 
rozsahu, jen s několika zónami. Hlavními 
prioritami je vynikající srozumitelnost 
mluveného slova a soulad s normou 
IEC60849 (a jejími ekvivalenty v 
jednotlivých zemích), možná je i 
reprodukce hudby v různých prostorech.

Úvod
Požadované funkce systému EVAC pro 
plavecké areály jsou evakuační hlášení 
spolu s funkcemi systému veřejného 
ozvučení pro běžná hlášení a reprodukce 
hudby na pozadí (volitelně). Aby bylo 
zajištěno, že všichni návštěvníci v 
relativně hlučném prostředí bazénu uslyší 
všechna hlášení, je výkon pro tuto zónu 
relativně vysoký. V ostatních prostorech, 
jak jsou například šatny a kanceláře, je  
požadovaný výkon nižší.

Souhrn požadavků
• Standardně až 6 zón
• Hlavní prioritou je srozumitelnost mluveného 

projevu
• Požadavky na vysoký výkon v hlučných 

prostorech bazénu
• Požární panel u požárního východu
• Stanice hlasatele v recepci/kanceláři
• Doplňkově funkce systému veřejného 

ozvučení pro běžná hlášení
• Hudba na pozadí (BGM)

Řešení pro 5zónový systém
Řídicí jednotka systému evakuačního 
rozhlasu Plena zajišťuje směrování až do 
6 zón, proto nejsou potřeba žádné další 
směrovače. Recepce/kancelář je vybavena  
stanicí hlasatele s klávesnicí pro přepínání 
na jednotlivé zóny. Požární panel (s 
celkovou prioritou) je nainstalován u 
nouzového východu. Systém evakuačního 
rozhlasu  Plena je dvoukanálový, 
proto je  možné v zónách, ve kterých 
právě neprobíhá hlášení, bez přerušení 
reprodukovat hudbu na pozadí (BGM).

Požadavky na výkon
Řídicí jednotka systému disponuje 
integrovaným 240 W výkonovým 
zesilovačem, ke kterému lze připojit až 
40 reproduktorů (každý s výstupním 
výkonem 6 W). Oblast bazénu vyžaduje 
použití tlakových hudebních reproduktorů 
s vysokým výkonem, určených pro použití 
v prostředí s vysokou vlhkostí. V prostoru 
snack baru se používají klasické skříňkové 
reproduktory pro reprodukci hudby. 
Rozdělení zón je uvedeno v tabulce. Pro 
zajištění dvoukanálového provozu a 
zabezpečení funkce záložního zesilovače 
je v systému nainstalován přídavný 
výkonový zesilovač Plena.

    Zóny
    Zóna 1                     Bazén                              5 × 30 W tlakový reproduktor
    Zóna 2                     Dětský bazén                  2 × 10 W tlakový reproduktor
    Zóna 3                     Šatny                               4 × 6 W stropní reproduktor
    Zóna 4                     Snack bar                        4 × 6 W skříňkový reproduktor
    Zóny 5                     Kancelář                          2 × 6 W skříňkový reproduktor
                                                                      Celkem 230 W

zóny 1-5

240 W zesilovač

stanice hlasatele 

klávesnice stanice hlasatele

panel dálkového ovládání

řídící jednotka

hudební zdroj 
(BGM)




