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Tradiční kvalita a inovace
Více než 100 let je značka Bosch spojena 
s kvalitou a spolehlivostí. Divize Bosch 
Security Systems je hrdá, že může 
nabídnout širokou nabídku systémů 
veřejného ozvučení a evakuačního 
rozhlasu, EPS či EZS, CCTV, které vám 
pomohou najít řešení pro každé použití. 
Společnost Bosch je nadnárodním 
dodavatelem inovačních technologií, 
které jsou zajištěny špičkovým servisem 
a odbornou pomocí. Hledáte-li spolehlivé 
řešení, zvolte značku Bosch.
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Jednoduchost a pohodlí
Systém evakuaãního rozhlasu Plena je 
systém s jednoduchou instalací, který se 
skládá z řídící jednotky s evakuačním 
mikrofonem, integrovaného výkonového 
zesilovače 240 W a smûrovaãe zpráv až 
pro 6 zón. Řídicí jednotku lze používat 
buď jako jednoduché samostatné řešení pro 
menší aplikace, nebo snadno rozšířit až na 
60 zón pomocí šestizónových směrovačů. 
Pro směrování zpráv lze připojit až 8 stanic 
hlasatele a 32 klávesnic stanic hlasatele 
s programovatelnými tlačítky. Vzájemná 
spojení se provádějí standardními konektory 
RJ45 a kabelem CAT5. Pro zvýšení výkonu 
a vytvoření dvoukanálového systému lze 
použít přídavné zesilovače Plena.

•  Systém evakuaãního rozhlasu kompatibilní se 
standardem IEC60849

•  Pro malý až střední rozsah až do 60 zón

•  Integrovaný inteligentní záznamník zpráv

•  Snadná instalace a možnost konfigurace 
prostřednictvím počítače

•  Připojení prostřednictvím kabelu CAT5

Rychlý způsob, jak dosáhnout kompatibility 
se standardem EVAC
Nový systém evakuačního rozhlasu Plena 
je vhodný pro rychlé vytvoření nouzového 
evakuačního systému, který je kompatibilní 
se standardem EVAC ve školách, hotelích, 
nákupních střediscích, supermarketech, 
rekreačních zařízeních, továrnách, úřadech a 
na podobných místech, na kterých se klade 
důraz bezpečnost.

Kompatibilita se standardem IEC60849
Systém evakuačního rozhlasu Plena, který 
byl navržen tak, aby splňoval nejpřísnější 
nároky standardu IEC60849 (a příslušných 
alternativních standardů v jednotlivých 
zemích), obsahuje všechny funkce, včetně 
sledování systému, přepínání na záložní 
zesilovače, sledování linkového vedení 
reproduktorů, integrovaného záznamníku 
zpráv a ucelené ovládací prvky a indikátory 
na předním panelu. Pouze produkty, 
které splňují standard IEC60849 a projdou 
testovací procedurou, nesou certifikační 
značku Bosch ‘EVAC’.

Panely dálkového ovládání
Volitelné panely dálkového ovládání, které 
duplikují uživatelské rozhraní evakuačního 
rozhlasu Plena, umožňují umístit systém 
do suterénu nebo do ohnivzdorné skříně 
a zároveň jej ovládat z jiného místa v 
budově. K dispozici je rovněž sada pro 
pfiipojení vlastního požárního panelu.

Možnosti konfigurace
Pomocí přepínačů DIP lze provádět 
základní nastavení systému; pokročilejší 
funkce lze nakonfigurovat pomocí 
počítače. Integrovaný záznamník zpráv 
je plně sledován a jeho kapacita je až 255 
hlasových zpráv. Zprávy je možné slučovat 
a rozšířit tak použití předem nahraných 
hlášení a evakuačních zpráv.

Součást skupiny Plena
Plena je ucelená řada systémových prvků 
určených pro systémy veřejného ozvučení 
a evakuačního rozhlasu pro použití v 
malém a středním rozsahu. Společnost 
Bosch rovněž dodává reproduktory a 
příslušenství kompatibilní se standardem 
EVAC, nabízí školící programy pro montáž, 
tříletou záruku na produkty Plena a 
rozsáhlou odbornou pomoc pro zákazníky.

Přispíváme k bezpečnosti na světě
Díky celé řadě nainstalovaných řešení 
zabezpečení na celém světě je značka Bosch 
synonymem kvality a inovace v oblasti 
systémů veřejného ozvučení, kongresových 
systémů, EZS a EZS a také CCTV. Na 
základě těchto bohatých zkušeností jsme 
vytvořili systém evakuačního rozhlasu 
Plena, který je kompatibilní se standardem 
EVAC, splňuje požadavky každého 
zákazníka a zejména přispívá ke zvýšení 
bezpečnosti.
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