
Bosch Praesideo dohled nad 
reproduktory a linkami u systému 
Další krok k bezpečnějším systémům 
evakuačního rozhlasu
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20 kHz

Dohled u rozvětvených linek a dohled nad 
reproduktory

•  Umožňuje dohled nad individuálními 
reproduktory

• Rozšiřuje dohled nad rozvětvenými linkami

• Adresovatelná dohledová zařízení

• Komunikuje přes reproduktorové linky, není 
nutno použít žádnou další kabeláž

• Podporuje grafické znázornění integrity 
reproduktorů přes otevřené rozhraní

 

Zvýšená jistota a bezpečnost

Bosch dohled u rozvětvených linek a dohled 
nad reproduktory přináší do systémů evakuačního 
rozhlasu zvýšenou jistotu a bezpečnost. Dohled 
monitoruje správnou funkci jednotlivých reproduktorů 
a větví reproduktorových rozvodů a neustále tak 
poskytuje přehled o jejich provozní integritě. 

Flexibilní konfigurace

Dohled nad jednotlivými reproduktory 
a reproduktorovými linkami lze kombinovat.
Řídicí deska dohledu nad reproduktory se instaluje 
do výkonových zesilovačů Praesideo, přičemž každý 
ze sledovaných reproduktorů musí být osazen deskou 
dohledu nad reproduktorem. Většina reproduktorů 
Bosch EVAC je již pro instalaci dohledu připravena. 
Poslední reproduktor linky je nutno osadit deskou 
dohledu na konci linky nebo deskou dohledu nad 
reproduktorem.

Zjednodušená instalace

Jednotlivým deskám dohledu jsou přiřazeny 
individuální adresy. Digitální komunikace mezi 
řídicí deskou dohledu v zesilovači a deskami dohledu 
v reproduktorech běží přes linkové reproduktorové 
rozvody odpovídající EVAC (100 V / 70 V), takže není 
nutno instalovat žádné další kabely. Výsledkem jsou 
nižší náklady na instalaci a snadné využití stávajících 
reproduktorových rozvodů.

Opravdová záruka slyšitelnosti 

Spojité monitorování provozu reproduktorů v kritických aplikacích

Uvedením na trh verze 2.2 se Praesideo digitální systém veřejného ozvučení a 
evakuačního rozhlasu s certifikací IEC60849 rozšiřuje o dohled u rozvětvených 
linek a dohled nad reproduktory. Díky využití této unikátní technologie dohledu 
splňuje a dokonce překračuje požadavky na systémy evakuačního rozhlasu dané 
standardy. Současně se i výrazně zjednodušuje provoz a údržba takového systému. 



Grafické znázornění na obrazovce

Pro pohodlnou obsluhu a poskytnutí přehledu 
funkčnosti jednotlivých reproduktorů lze s využitím 
otevřeného rozhraní Praesideo včlenit do PC nebo 
dotykového panelu grafické vyjádření konfigurace 
reproduktorů. Na obrazovce pak můžete okamžitě 
identifikovat nefunkční nebo poškozené reproduktory 
a ihned provést akce potřebné k nápravě.

Výkonové zesilovače Praesideo

Nejnovější verze výkonových zesilovačů
Praesideo podporují nová zařízení pro dohled 
nad linkami a reproduktory. Aktuální modely 
jsou k dispozici v konfiguracích 
1 x 500 W (LBB4421/10), 
2 x 250 W (LBB4422/10) a 
4 x 125 W (LBB4424/10)
využívajících efektivní topologii
zesilovačů třídy D.

Certifikace splnění harmonizovaných evropských 

standardů

Nové výkonové zesilovače i systémy dohledu u 
rozvětvených linek a dohledu nad reproduktory 
jsou certifikované podle mezinárodních a lokálních 
standardů, včetně ČSN EN 60849. Systém Praesideo 
je certifikován lokálním certifikačním úřadem EZÚ 
Praha. Navíc splňují i všechny harmonizované evropské 
standardy definující funkční požadavky na systémy 
evakuačního rozhlasu. Kromě certifikace produktů je 
nezávislým certifikačním úřadem TÜV certifikován i 
kompletní výrobní proces Praesideo, což zaručuje trvalé 
a důsledné plnění všech příslušných požadavků. 

S důvěrou zvolte Bosch. 



Bosch Security Systems
Pro více informací navšivte naše webové 
stránky www.boschsecuritysystems.cz
nebo napište e-mail na adresu 
cz.securitysystems@bosch.com

Vytištěno v Nizozemsku
Změny vyhrazeny
PA-EH-cz-06_4998146282_02

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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