
Systém veřejného ozvučení a evakuačního 
rozhlasu Bosch Praesideo na stadionech



Souhrn požadavků 
• Ozvučení velkého množství zón
• Přizpůsobení různým akustickým podmínkám
• Centralizované řízení a dohled
• Rozhraní pro propojení se systémem EPS
• Vyhovuje IEC60849

Popis systému
Celý systém Praesideo se skládá ze síťové řídicí 
jednotky, audio expandérů, vícekanálových 
rozhraní, výkonových zesilovačů a stanic hlasatelů. 
Síťová řídicí jednotka systému Praesideo spravuje 
funkce veřejného ozvučení a evakuačního rozhlasu 
a je propojena se systémem požární signalizace 
(EPS) stadionu. Pro zóny, které nevyžadují zvláštní 
zpracování zvuku, se používá vícekanálové 
rozhraní společně s výkonovými zesilovači 
Praesideo třídy D, zajišťující flexibilní a cenově 
výhodnější řešení.

Sportovní stadion
Velké sportovní stadiony jsou rozděleny na 
veřejné a neveřejné prostory, přičemž každý má 
specifické požadavky pro jednotlivé zóny. Veřejné 
prostory zahrnují hlediště vybavené sedačkami, 
parkovací garáže, přístupové cesty, vchody, 
chodby, restaurace, stánky s občerstvením 
a lóže pro osoby VIP. Mezi neveřejné prostory 
patří šatny, kanceláře a další zařízení, jako jsou 
ošetřovny a restaurace. V areálech stadionů jsou 
navíc často umístěny další komerční prostory, jako 
například kanceláře a obchody. V řídicím středisku 
a v místnosti ostrahy lze přistupovat k systému 
veřejného ozvučení a evakuačního rozhlasu.

Úvod
Systém Praesideo představuje skvělé řešení pro 
rozsáhlejší aplikace s mnoha zónami, jako jsou 
stadiony. Obstarává směrování zpráv, veřejná 
hlášení, nouzový evakuační rozhlas, komentáře 
událostí a hudbu na pozadí. Řetězcová síťová 
topologie systému umožňuje umístit zařízení, 
kamkoli je to nutné, a usnadňuje rozšíření bez 
potřeby změnit kabeláž. Systém Praesideo také 
disponuje pokročilým zpracováním signálů pro 
optimalizaci srozumitelnosti mluveného projevu.

Řešení
Přístrojové skříně systému Praesideo jsou 
rozmístěny po celém stadionu a jsou propojeny 
optickými kabely. Hlavní přístrojová skříň se 
nachází v řídicím středisku s 24kanálovým 
mixážním pultem, stanicemi hlasatelů, 
bezdrátovými mikrofony a zdroji hudby na pozadí. 
Výkonové zesilovače jsou umístěny v místnostech 
na obou stranách stadionu, a umožňují tak použití 
kratších klasických kabelů k reproduktorům. 
Vestavěný dohled nad systémem a redundancemi 
zahrnují redundantní smyčky systémové sběrnice 
a reproduktorů třídy A s digitální linkou 
a dohledem nad reproduktory.
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Certifi kováno TÜV a EZÚ
Systém Praesideo je certifikován TÜV dle 
IEC60849 a EZÚ dle ČSN EN 60849, což je 
mezinárodní standard pro systémy evakuačního 
rozhlasu. 

Srozumitelné uživatelské rozhraní
Řídicí středisko a místnost ostrahy jsou vybaveny 
požárním řídicím panelem a stanicí hlasatele 
s grafickým uživatelským rozhraním ovládanými 
prostřednictvím dotykové obrazovky. Tento typ 
stanice hlasatele poskytuje srozumitelný přehled 
stavu systému a může jej snadno obsluhovat personál 
stadionu.  1 Atletický areál

 2 Kanceláře

 3 Plavecký bazén

 4 Restaurace

 5 Ošetřovny

 6 Parkoviště

 7 Stánky s občerstvením

 8 Prostor pro osoby VIP

 9 Technická místnost

 10 Řídicí středisko

 11 Místnost ostrahy
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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_F01U517409_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.
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