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Bosch Security Systems
Pro více informací navšivte naše 
webové stránky 
www.boschsecuritysystems.cz 

Vytištěno v Nizozemsku
Změny vyhrazeny
PA-EH-cz-06_F01U517241_01 

Tradice kvality a inovace
Jméno Bosch je už více než 100 let synonymem 
kvality a spolehlivosti. S tímto vědomím nabízí 
společnost Bosch Security Systems rozsáhlou 
řadu protipožárních a zabezpečovacích 
systémů, systémů přivolání pomoci, systémů 
průmyslové televize, ozvučovacích systémů 
a konferenčních kongresových a tlumočnických 
systémů, které Vám pomohou nalézt řešení pro 
jakékoli použití. Všechny výrobky Bosch Security 
Systems jsou dodávány na český a slovenský trh 
prostřednictvím autorizovaných partnerů, kteří 
Vám nejen dodají zařízení, ale i pomohou při 
návrhu systému, přípravě a zpracování projektu, 
provedou instalaci a oživení systému a zajistí 
případný servis. Jsme globálním dodavatelem 
inovativní technologie. Naše produkty mají 
nejvyšší úroveň podpory a služeb. Hledáte-li 
spolehlivá řešení, zvolte společnost Bosch.



Systém veřejného ozvučení Bosch 
ve stravovacích zařízeních



Systém evakuačního rozhlasu 
Plena Voice Alarm System

Souhrn požadavků 
 Klasické provedení až 6 zón 
 Možnost vyrozumívání personálu a zákazníků 
 Hudba na pozadí ve zvolených zónách
 Multifunkční konferenční místnost
 Jednoduchá obsluha
 Nízké počáteční investiční náklady
 Budoucí rozšíření k zajištění souladu s normou EVAC

Popis systému
Systém evakuačního rozhlasu Plena Voice 
Alarm System nevyžaduje přídavné výkonové 
zesilovače, protože integrovaný výkonový 
zesilovač 240 W postačuje pro buzení 
reproduktorů ve všech šesti zónách. Zdroj 
hudby na pozadí systému Plena je připojen 
k řídicí jednotce a může být směrován do 
různých zón. Hlasitost hudby na pozadí lze 
nastavit pro každou zónu. Stanice hlasatelů 
jsou instalovány v recepci a v kancelářích.

Požadavkům kladeným na reproduktory bez 
potíží vyhoví reproduktory z rozsáhlé nabídky 
společnosti Bosch. Ta zahrnuje stropní modely 
pro stravovací prostory, kancelář a multifunkční 
místnost, skříňkové reproduktory pro kuchyni 
a zvukové projektory pro veřejné prostory 
s vysokými stropy. Multifunkční konferenční 
místnost může být vybavena směšovacím 
zesilovačem systému Plena a mikrofony pro 
místní vystoupení.

Stravovací zařízení
Stravovací zařízení s několika stravovacími 
prostory, kuchyněmi a multifunkčními 
konferenčními místnostmi vyžadují veřejné 
ozvučení s hudbou na pozadí a směrováním zpráv. 
Národní a mezinárodní předpisy mohou požadovat 
budoucí rozšíření o funkce evakuačního rozhlasu.

Úvod
Systém evakuačního rozhlasu Plena Voice Alarm 
System představuje dokonalé řešení správy zvuku 
pro malá a středně velká zařízení. Nabízí plně 
funkční veřejné ozvučení zahrnující stanice 
hlasatelů, flexibilní směrování hudby na pozadí 
a vestavěného správce zpráv. 

Řešení
Zóny ve stravovacím zařízení zpravidla zahrnují 
samoobslužnou restauraci, restauraci s obsluhou, 
prostor pro rychlé občerstvení, multifunkční 
konferenční místnost, kuchyni a kancelář. Řídicí 
jednotka systému Plena Voice Alarm System 
obslouží až šest zón. Pokud je vyžadováno více 
zón, může být snadno rozšířena tak, aby 
obsloužila až 60 zón. Instalace je snadná a provádí 
se pomocí standardních materiálů, jako jsou 
kabely CAT5.
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Certifi kováno TÜV
Systém evakuačního rozhlasu Plena Voice Alarm 
System je certifikován TÜV dle normy IEC60849, 
což je mezinárodní standard pro systémy 
evakuačního rozhlasu.

Budoucí rozšiřování
K rozšíření systému evakuačního rozhlasu tak, aby 
vyhovoval normě pro nouzové zvukové systémy EVAC, 
je potřebné malé externí zařízení. 
Systém evakuačního rozhlasu Plena Voice Alarm 
System je plně pod dohledem a je opatřen 
vestavěným správcem zpráv a integrovaným nouzovým 
mikrofonem. Systém může být propojen se systémem 
požární signalizace (EPS) budovy pro automatické 
zajištění evakuace. Pokud předpokládáte rozšíření, 
dodržujte směrnice pro systémy evakuačního 
rozhlasu. 

 1  Automatický ovladač systému Plena 

Voice Alarm 

 2 Směšovací zesilovač systému Plena

 3 Zdroj hudby na pozadí 

 4 Stanice hlasatele systému Plena 

 5 Zvukový projektor

 6  Skříňkový reproduktor Prosound

 7  Tlakový reproduktor

 8 Stropní reproduktor
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