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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.

 Konfigurace
 LBB 1990/00     – řídící jednotka                              1 x
 LBB 1992/00     – směrovač                                     4 x
 LBB 1996/00     – panel dálkového ovládání            1 x
 LBB 1997/00     – rozšíření panelu dálkového 
                           ovládání                                          4 x
 LBB 1956/00     – stanice hlasatele                          1 x
 LBB 1957/00     – klávesnice stanice hlasatele        4 x
 LBB 1935/00     – 240 W přídavný výkonový 
                           zesilovač                                         1 x

Bosch Security Systems
Další informace najdete na webu
www.boschsecuritysystems.cz
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Systém evakuačního rozhlasu 
Plena - školy

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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Systém evakuačního 
rozhlasu

Školy
Školy jsou typickým příkladem aplikace s 
velkým počtem zón, přičemž požadavky 
na výkon v jednotlivých zónách jsou 
relativně nízké. Hlavními prioritami je 
srozumitelnost mluveného slova a soulad 
s normou IEC60849 (či ekvivalentní 
normou).

Úvod
Kromě nutného systému evakuačního 
rozhlasu pro evakuaci zaměstnanců a 
studentů by měly systémy EVAC pro školy 
zajišťovat také zvonění pro oznámení 
začátku/konce vyučovacích hodin a také 
funkce systému veřejného ozvučení pro 
obecná hlášení do konkrétních učeben nebo 
do veřejných prostorů. Systém hudby na 
pozadí (BGM) není nezbytný. Vzhledem 
k tomu, že je v učebnách nízká hladina 
okolního hluku, 1 reproduktor obvykle 
stačí, přičemž požadavky na celkový výkon 
jsou relativně nízké. Pro venkovní oblasti, 
jako je například hřiště nebo sportoviště, je 
nutné použít tlakové reproduktory odolné 
proti povětrnostním vlivům.

Souhrn požadavků
• Obvykle 20 až 60 zón (na středních školách)
• Hlavní prioritou je srozumitelnost mluveného 

projevu
• Malé požadavky na výkon (1 reproduktor) na 

učebnu
• Požární panel u hlavního vchodu
• Stanice hlasatele ve vybrané kanceláři 

(ředitelna)
• Doplnění o funkce systému veřejného 

ozvučení, jako je například zvonění.
• Volitelně hudba na pozadí (BGM) 

v odpočinkových  oblastech

Řešení pro 30zónový systém
Řídící jednotka systému evakuačního 
rozhlasu Plena zajišťuje směrování až do 6 
zón, pro zbývajících 24 zón je nutné použít 
další čtyři 6zónové směrovače. Kancelář je 
vybavena stanicí hlasatele s klávesnici pro 
přepínání na jednotlivé zóny. Požární panel 
(s celkovou prioritou) je nainstalován u 
hlavního vchodu.

Požadavky na výkon
Řídící jednotka systému disponuje 
integrovaným 240 W výkonovým 
zesilovačem, ke kterému lze připojit až 
40 reproduktorů (každý s výstupním 
výkonem 6 W). To postačuje pro středně 
velkou střední školu s 24 učebnami, 
4 toaletami/šatnami, sborovnou a 
dvěma kancelářemi, vždy po jednom 
reproduktoru. Jídelny, auly, hřiště a chodby 
je obvykle nutné vybavit více reproduktory 
na zónu. Přídavný výkonový zesilovač 
Plena je použit jako záložní zesilovač.

    Zóny
    Zóny 1-22                Učebny                            22 × 6 W skříňkový   

                                 reproduktor
    Zóna 23                   Toalety/šatny                   4 × 6 W stropní reproduktor
    Zóna 24                   Sborovna                         1 × 6 W skříňkový reproduktor
    Zóna 25-26             Kanceláře                        2 × 6 W skříňkový reproduktor
    Zóna 27                   Chodby                            4 × 6 W zvukový projektor
    Zóna 28                   Aula                                2 × 6 W stropní reproduktor
    Zóna 29                   Jídelna                            2 × 6 W stropní reproduktor
    Zóna 30                   Hřiště                               1 × 10 W tlakový reproduktor
                                                                      Celkem 232 W
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