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PLENA – SYSTÉMOVÝ P EDZESILOVA  A STANICE HLASATELE

D ležitá bezpe nostní upozorn ní

1. P e t te si návod - p ed uvedením p ístroje do provozu
si p e t te všechna bezpe nostní upozorn ní a návod
k použití.

2. Návod uschovejte - Bezpe nostní upozorn ní a návod
k použití uschovejte pro pozd jší nahlédnutí.

3. Dbejte varování - M jte na z eteli všechna varování
uvedená na p ístroji a v návodu k použití.

4. i te se návodem - i te se všemi pokyny uvedenými
v návodu k použití.

5. išt ní - P ed išt ním p ístroj odpojte od sít .
K išt ní nepoužívejte tekutých nebo aerosolových
isticích prost edk . P ístroj ist te vlhkou tkaninou.

6. P ipojená za ízení - K p ístroji nep ipojujte žádné
za ízení, které není doporu ené výrobcem tohoto
p ístroje. P ipojení nedoporu eného za ízení
p edstavuje bezpe nostní riziko.

7. Voda a vlhkost - Nepoužívejte tento p ístroj v blízkosti
vody - tedy nap íklad blízko vany, umyvadla,
kuchy ského d ezu nebo prádelní vany, ve vlhkém
prost edí, v blízkosti plaveckého bazénu, p i
nechrán né venkovní instalaci nebo v prostorech
klasifikovaných jako vlhký prostor.

8. P íslušenství - Neumís ujte p ístroj na nestabilní
podstavce, stativy, police nebo úchyty. P ístroj by mohl
spadnout, vážn  se poškodit a zp sobit zran ní
obsluze. Používejte pouze podstavce, stativy, police
nebo úchyty výrobcem doporu ené nebo prodávané
p ímo s tímto p ístrojem. P i jakékoliv montáži p ístroje
se i te pokyny výrobce a používejte pouze montážní
p íslušenství výrobcem doporu ené. P i p eprav
p ístroje na vozíku je jím nutno pohybovat opatrn .
Rychlá zastavení, nadm rná zrychlení a nerovné
povrchy mohou zp sobit p evrhnutí vozíku a vyklopení
p ístroje.

9. V trání - Pokud jsou na p ístroji otvory, zabezpe ují
v trání a zajiš ují spolehlivý provoz a ochranu p ístroje
p ed p eh íváním. Tyto otvory nesm jí být zakryty.
P ístroj nesmí být zabudován do sestavy, pokud
nebude zajišt no ádné v trání nebo pokud nebude
p ihlédnuto k p ípadným dalším pokyn m výrobce.

10. Napájení - P ístroj smí být napájen pouze z druhu
zdroje uvedeného na výrobním štítku. Pokud si nejste
jisti typem zdroje, který k napájení p ístroje hodláte
použít, konzultujte ho s prodejcem p ístroje. Pokud je
p ístroj ur en pro napájení z baterií nebo z jiných
zdroj , i te se pokyny uvedenými v návodu k použití.

11. Nulování - P ístroj m že být vybaven zástr kou
s otvorem pro ochranný kolík. Z bezpe nostních
d vod  lze tento typ zástr ky zasunout pouze do
odpovídajícího typu zásuvky (tj. do zásuvky
s ochranným kolíkem). Pokud do vaší zásuvky
zástr ku p ístroje nelze zapojit, obra te se na
elektroinstalatéra a nechejte zásuvku vym nit.
Ochranná funkce nulování nesmí být narušena.

12. Ochrana sí ové š ry - Sí ové š ry by m ly být
vedeny tak, aby po nich nebylo možné šlapat a aby
p edm ty umíst né na nebo vedle š ry nezp sobily
její p isk ípnutí. V nujte zvláštní pozornost zásuvkám,
zástr kám a místu, ve kterém sí ová š ra vychází
z p ístroje.

13. P etížení - Nep et žujte zásuvky ani prodlužovací
š ry - jejich p etížení m že zp sobit nebezpe í
požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

14. Vniknutí p edm t  a tekutin - Do p ístroje nikdy
v tracími otvory nestrkejte žádné p edm ty. Vložený
p edm t by se mohl dotknout místa s vysokým
nap tím nebo zp sobit zkrat, což m že vést k požáru
nebo úrazu elektrickým proudem. Na p ístroj nikdy
nelijte žádnou tekutinu.

15. Opravy - P ístroj se nikdy nepokoušejte opravit sami.
Otev ení p ístroje nebo sejmutí jeho kryt  vás m že
vystavit nebezpe nému nap tí nebo jinému nebezpe í.
Veškeré opravy p enechejte kvalifikovaným servisním
pracovník m.

16. Poškození vyžadující opravu - Dojde-li
k následujícímu, odpojte p ístroj ze zásuvky a p edejte
jej kvalifikovanému servisnímu pracovníkovi:

Je poškozena sí ová š ra nebo zástr ka.
Na p ístroj byla rozlita tekutina nebo do n j spadl
p edm t.
P ístroj byl vystaven dešti nebo vod .
P i zacházení podle návodu k použití p ístroj
nepracuje správn . Nastavujte pouze ovládací
prvky popsané v návodu k použití. Nesprávné
nastavení jiných ovládacích prvk  m že p ístroj
poškodit a obnovení funkce p ístroje pak m že
vyžadovat rozsáhlou opravu.
P ístroj spadl nebo je poškozena jeho sk í ka.
Nastala patrná zm na ve funkci p ístroje nebo
v jeho výkonu.

17. Náhradní díly - Jsou-li k oprav  pot ebné náhradní díly,
ujist te se, že servisní pracovník použil díly
specifikované výrobcem p ístroje nebo takové díly,
které mají shodné parametry jako díly p vodní.
Nahrazení p vodních díl  nevhodnými m že zp sobit
nebezpe í požáru, úrazu elektrickým proudem nebo
jiné nebezpe í.

18. Bezpe nostní zkouška - Po dokon ení jakéhokoliv
servisního zásahu nebo opravy p ístroje požádejte
servisního pracovníka o provedení bezpe nostní
zkoušky, kterou prokáže, že je p ístroj zp sobilý
ádného provozu.

19. Ochrana p ed poškozením bleskem - Jako další
ochranu p ístroje p ed bleskem nebo bude-li p ístroj po
delší dobu opušt n a nepoužíván, odpojte sí ovou
zástr ku ze zásuvky i kabelový systém. Zabráníte tak
poškození p ístroje bleskem nebo nap ovou špi kou
v síti.
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O tomto návodu

V tomto “Návodu k instalaci a obsluze” naleznete všechny informace pot ebné k instalaci a provozování:

Systémového p edzesilova e Plena LBB 1925

Stanice hlasatele pro všechna hlášení LBB 1941

Stanice hlasatele s podporou 6 zón LBB 1946.

Použité symboly

Varování
Pro zajišt ní osobní bezpe nosti se i te t mito pokyny.

Výstraha
i te se t mito pokyny - p edejdete tak možnému poškození p ístroje.

Poznámka
V následujících pokynech naleznete tipy a další užite né informace.

Bezpe nostní upozorn ní

Varování
Pokud je p ístroj p ipojen k síti, neotevírejte jej. Uvnit  jsou neizolované sou ástky, které po dotyku mohou zp sobit
úraz elektrickým proudem.

Výstraha
Uvnit  p ístroje nejsou žádné díly opravitelné nebo se iditelné uživatelem. Jakýkoliv servisní zásah smí provést pouze
kvalifikovaný servisní pracovník.
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O systémovém p edzesilova i

Systémový p edzesilova  Plena je monofonní sm šovací zesilova , který sm šuje signál stanice hlasatele se signálem
hudebního pozadí. U obou t chto signál  je možno nastavit hlasitost a tónové korekce. Kanál hudebního pozadí má 3 vstupy
(CD, Tape – magnetofon a AUX) a p ímý XLR výstup pro dvoukanálové použití. Zabudovaná relé ídí sm rování signálu do
6 zón. Tla ítka volby zón na p edním panelu ur ují, do kterých zón bude sm ovat hudební pozadí.
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Ovládací prvky a p ípojná místa (p ední panel)

1 VU metr (pruh LED diod)
2 LED indikátor zapnutí (zelený)
3 Sí ový vypína
4 Regulátor hlasitosti, mikrofon/linka
5 Tónové korekce, mikrofon/linka
6 Regulátor hlasitosti, hudební pozadí

7 P epína  pro volbu zdroje hudebního pozadí
8 Tónové korekce, hudební pozadí
9 Tla ítka volby zón, hudební pozadí
10 Zdí ka pro p ipojení sluchátek
11 LED indikátor, aktivní stanice hlasatele

Ovládací prvky a p ípojná místa (zadní panel)

1 Mikrofonní/linkový vstup (DIN konektor)
2 Mikrofonní/linkový vstup (XLR)
3 Vstup stanice hlasatele (8-kolíkový DIN konektor)
4 Audio vstup z PC (Cinch)
5 Hlavní linkový vystup Master (XLR)
6 Výstup hudebního pozadí (XLR)
7 100V výstup pro reproduktory LSP (zóna 1 až 6)
8 Výstup 24 Vss pro relé (svorkovnice)
9 Vstup 24 Vss (svorkovnice)
10 Šroubek uzemn ní
11 Regulátor hlasitosti (vstup telefon/poplachové hlášení)

12 Vstup signálu telefon/poplachové hlášení
13 Signál Alarm/ as, spoušt né vstupy
14 ídicí vstup pro PC (RS232, 9-kolík )
15 Vstup CD/Tpae/Auxiliary (Cinch)
16 Výstup pro magnetofon Tape (Cinch)
17 Výstup hlášení aktivního ízení (svorkovnice)
18 Vstup hlášení z výkonového zesilova e (svorkovnice)
19 Vstup hudebního pozadí z výkonového zesilova e

(svorkovnice)
20 P epína  sí ového nap tí 115/230 V
21 Zásuvka pro sí ovou š ru
22 Sí ová pojistka
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Instalace systémového p edzesilova e

Nastavení zón pro spoušt ní (Trigger) 1 a 2
Spoušt né vstupy 1 a 2 na zadním panelu mohou spustit polach nebo asové zna ky p i sepnutí jeho kontakt .
Zóny pro Trigger 1 se nastavují spína em S302 (bit 1 až 6), pro Trigger 2 pak spína em S303 (bit 1 až 6). P i aktivaci se do
zvolených zón sm ruje signál asového znamení nebo poplachu. Signály asového znamení se spouští sestupnou hranou
a zn jí stejn  dlouho jako gong. Zvuk poplachu (Alarmu) se spouští úrovní a trvají po dobu sepnutí kontaktu.

Nastavení tón
Tón asového znamení nebo poplachu pro Trigger 1 se nastavuje spína em S301 (bity 1 a 2) a S302 (bity 7 a 8). Tón Trigger 2
se nastavuje S301 (bity 3 a 4) a S303 (bity 7 a 8). Používáte-li stanici hlasatele LBB 1941, je nutno spína em S301 (bity 6 až 8)
nastavit zvuk gongu. Tabulky zvuk  gongu naleznete na konci tohoto návodu.
Spína em S301 (bit 5) lze zapnout nebo vypnout 2-tónový gong na prioritním kontaktu DIN konektoru mikrofonního/linkového
vstupu.
2-tónový gong je 554 Hz (1s), 440 Hz (1s). Hlasitost gongu m žete nastavit potenciometrem VR1.
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Nastavení e ového filtru a hlasitosti stanice hlasatele

Propojkou (jumperem) JP101 lze zapnou nebo vypnout e ový filtr (Speech Filter) pro mikrofonní/linkový vstup (po áte ní
nastavení ON, filtr zapnut).
Potenciometrem VR1 m žete nastavit hlasitost stanice hlasatele.

Nastavení priority
Prioritu nelze nastavit ru n . Nastavení po adí priorit je:

1. Vstup poplachové hlášení/telefon
2. Trigger 1 nebo 2 (obsloužen je vstup, na kterém se signál objeví d íve)
3. Kterákoliv ze stanic hlasatele LBB 1941
4. Stanice hlasatele se 6 zónami LBB 1946 (podle nastavení spína  DIP na LBB 1946)
5. Stanice hlasatele se 6 zónami LBB 1946 (podle nastavení spína  DIP na LBB 1946)
6. Hudební pozadí a mikrofonní/linkový vstup

Nastavení jednokanálového a dvoukanálového provozu
Systémový p edzesilova  lze používat s jedním koncovým zesilova em zesilujícím jak hudbu, tak i hlášení („jednokanálový
provoz“). Jakékoliv hlášení p eruší hudební pozadí ve všech zónách. K zesilování hudby a hlášení lze ovšem používat i dva
samostatné zesilova e („dvoukanálový provoz“). Hudební pozadí v zónách, do kterých hlášení nesm uje, se v tomto
provozním režimu nebude p erušovat. Propojkou JP102 ur íte, zda je signál hudebního pozadí veden na Master output 1
(hlavní výstup 1, pro jednokanálový provoz) nebo na Master output 2 (hlavní výstup 2, pro dvoukanálový provoz). Propojkou J2
je nutno nastavit jednokanálový provoz (1 CH USE) nebo dvoukanálový provoz (2 CH USE) a zvolit tak terminály zesilova e
pro zóny.
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Instalace do stojanu (racku)

Tento systémový p edzesilova  je dodáván jako jednotka pro volné postavení na st l, ale lze jej též zamontovat do 19” stojanu
(racku). P i jeho montáži do racku musíte:

Použít montážní konzolky p iložené k p edzesilova i.
Odmontovat ze dna p edzesilova e 4 noži ky. (Bez noži ek je jednotka vysoká 2U.)

Nastavení kontaktu nuceného poslechu

Propojkami J3 a J4 se nastavuje, zda se má výstup nuceného poslechu pro jednotlivé zóny (ozna ený ) p epínat mez 0 V
a 100 V signálem pro reproduktory nebo mezi zemí a 24 Vss. Výstup nuceného poslechu je k dispozici pro každou zónu a lze
jej použít pro p emost ní místního regulátoru hlasitosti tak, aby p es n j mohla procházet hlášení. Pro t ívodi ový nucený
poslech musí být propojky v pozici 100V audio. Pro ty vodi ový nucený poslech pak v pozici 24V dc. Princip obou nucených
poslech  je nazna en na obrázcích. Výstupy nuceného poslechu se aktivují p i hlášení, p i aktivaci tís ového vstupu nebo p i
aktivaci poplachu i asového signálu. Sou asn  s nimi se aktivuje i relé Aktivní hlášení s potenciáln  využitelným volným
kontaktem.
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P ipojení ke stejnosm rnému napájení (akumulátoru)

Systémový p edzesilova  je vybaven vstupem (svorkovnice) pro napájení 24 Vss, do n hož lze p ipojit záložní napájecí zdroj,
nap . akumulátory. Pro zvýšení elektrické stability celého systému jednotku m žete uzemnit.

Výstraha
Kabel, jímž je záložní napájecí zdroj p ipojen, musí být vybaven vloženou pojistkou. Použijte typ pojistky uvedený
v obrázku.

P ipojení mikrofonu
Vstup má dva konektory pro p ivedení symetrického signálu, do nichž lze p ivést signál z mikrofonu nebo zdroje signálu
s linkovou úrovní. P i použití vstupu se ujist te, že je ve správné poloze p epína  “mic/line”.

Poznámka
P ejete-li si používat funkci priority, musíte používat mikrofon nebo zdroj signálu s linkovou úrovní vybavený prioritním
kontaktem na kolících 4 a 5 5-kolíkového konektoru DIN.

180° 5-kolíkový DIN konektor 180° 3-kolíkový XLR konektor
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P ipojení linky poplachového vstupu

Tento vstup m žete používat pro poplachová hlášení a/nebo signály. Tento kanál má nejvyšší prioritu a je vždy sm rován do
všech zón. Linka poplachového vstupu má vlastní regulátor hlasitosti a jeho hlasitost tedy není ovlivn na nastavením hlavního
regulátoru hlasitosti. P i aktivaci vstupu prioritního mikrofonu, stanice hlasatele, vstupu tís ového hlášení nebo spoušt cího
vstupu (trigger) se sepne relé Aktivní hlášení (Call Active) a aktivují se kontakty nuceného poslechu reproduktor  ve zvolené
zón .

P ipojení stanic hlasatel

P ímo k systémovému p edzesilova i m žete p ipojit 2 stanice hlasatele. Pro p ipojení až 8 stanic hlasatel  je musíte zapojit do
et zce. et zec p itom m že být složen ze stanic hlasatel  obou typ .
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P ipojení koncového zesilova e

Systémový p edzesilova  Plena má hlavní (Master) a hudební výstup, které lze propojit s jedním nebo dv ma výkonovými
zesilova i pro dvoukanálový provoz. Pro jednokanálový provoz s koncovým zesilova em propojte výstup Master. Signál ze
zesilova e musíte zavést zp t do “Call in” (svorkovnice) na systémovém p edzesilova i.
Pro dvoukanálový provoz musíte navíc propojit hudební výstup Music s druhým výkonovým zesilova em. Signál z n j pak
musíte zavést do “Music in” (svorkovnice) na systémovém p edzesilova i.

Poznámka
Systémový p edzesilova  má též kontakt nuceného poslechu (Override), který se aktivuje hlášeními nebo
spoušt cími vstupy (pouze pro jednokanálový provoz) a umož uje obejít místní nastavení hlasitosti. Dále je
k dispozici i výstup 24 Vss pro napájení externích relé.

P ipojení zdroj  audio signálu pro hudební pozadí

Systémový p edzesilova  Plena má 3 p ípojná místa pro hudební pozadí (CD, magnetofon – Tape a pomocný vstup – Auxiliary).
M žete k n mu p ipojit 3 r zné p ístroje, ale p epína em na p edním panelu vždy m žete zvolit jen jeden z nich.
Hudební pozadí nebo asové zna ky lze též do systémového p edzesilova e odebírat ze zvukové karty PC. V takovém p ípad
propojte výstup zvukové karty se vstupem “PC Audio In”.
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Provoz systémového p edzesilova e

Oto ením p íslušných regulátor  v levé ásti p edního panelu lze pro mikrofonní/linkový vstup nastavit hlasitost a tónové korekce.
Ve st edu panelu je p epína  zdroje hudebního pozadí, regulátor její hlasitosti a tónové korekce.
Tla ítky v pravé ásti panelu pak zvolíte zóny, do kterých se bude sm rovat hudební pozadí. P i aktivní zón  svítí p íslušný LED
indikátor.
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O stanicích hlasatele

Stanice hlasatele Plena je možno používat pouze v kombinaci se systémovým p edzesilova em LBB 1925. Oba typy stanice
umož ují zapojení do et zce (pr chozí zapojení) využitelné pro p ipojení dalších stanic. Ze stanice se 6 zónami (LBB 1946) lze
vysílat hlášení do jedné zóny, skupiny zón nebo všech zón. Ze stanice pro hlášení do všech zón (LBB 1941) lze vysílat hlášení
pouze do všech zón sou asn .
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Instalace stanic hlasatele

Gong pro stanici hlasatele LBB 1941 (hlášení do všech zón) se nastavuje uvnit  systémového p edzesilova e LBB 1925. Gong
u stanic hlasatele se 6 zónami (LBB 1946) se nastavuje uvnit  stanice, a to DIP spína em S8 (bity 3 až 8). Hlasitost gongu lze
nastavit potenciometrem VR1. Tabulky zvuk  gongu naleznete na konci tohoto návodu.

Spína em S8 (bity 1 a 2) m žete nastavit prioritu stanice hlasatele (LBB 1941), viz obr. výše.

Priorita S8-1 S8-2

Priorita 2 (nejvyšší) 0 1
Priorita 1 (nejnižší) 1 0
Nepovoleno 0 0
Nepovoleno 1 1

Ovládací prvky a p ípojná místa (horní panel)

1 Mikrofon
2 Tla ítka volby zón s LED indikátory
3 Tla ítko volby všech zón s LED indikátorem
4 Tla ítko hlášení (“Stiskni a mluv”) s LED indikátorem
5 Místo pro popisky zón

Poznámka
Z internetových stránek www.philipscsi.com si m žete nahrát editovatelné šablony popisek (pro MS Word).
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Provoz stanic hlasatele

Stanice hlasatele LBB 1941 m že vysílat hlášení pouze do všech zón sou asn . Na stanici hlasatele LBB 1946 si m žete zvolit,
do kterých zón má hlášení sm ovat. Zóny zvolíte stisky tla ítek jednotlivých zón nebo tla ítka všech zón. P i zvolené zón  svítí
LED indikátor. Pro hlášení stiskn te tla ítko PTT a po kejte, až se LED indikátor rozsvítí zelen . Poté mluvte do mikrofonu. LED
indikátor indikuje následující.

LED indikátor tla ítka PTT Typ stanice hlasatele

Žlutá Systém je obsazen. Pouze LBB 1946

Žlutá, blikající Je stisknuto tla ítko PTT, ale nebyly zvoleny žádné zóny. Pouze LBB 1946

Zelená Mikrofon je zapnut. Oba

Zelená blikající Zní tón gongu. Pouze LBB 1946

Nastavení citlivosti a e ový filtr

Citlivost mikrofonu stanice hlasatele lze nastavit propojkami (jumpery) JP2. JP3 a JP4. Citlivosti, které propojkám odpovídají,
jsou ve výše uvedené tabulce. Propojkou JP5 m žete zapojit nebo odpojit p e ový filtr.

Výst. úrove  sym.
výstupu (dB)

Pom r Vstup/Výstup 20:1

Úrove  akustického tlaku (dB SPL)

Propojka Nastavení
(jumper)

JP2 +6 dB
JP3 0 dB
JP4 -15 dB
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Technické parametry

Systémový p edzesilova  LBB 1925
Elektrické
Sí ové nap tí 230/115 Vst (±15%, 50/60 Hz)
Max. p íkon 50 VA
Nap tí akumulátor 24 Vss, +20% / -10%
Max. odb r z akumulátoru 1A

Kvalitativní parametry
Kmito tová charakteristika 50 Hz – 20 kHz (+1/-3 dB)
Zkreslení <0,5%
Kanál hlášení
Regulátor hloubek -6/+6 dB na 160 Hz
Regulátor výšek 0/+12 dB na 5 kHz
Kanál hudebního pozadí
Regulátor hloubek 0/+20 dB na 100 Hz
Regulátor výšek 0/+18 dB na 15 kHz
Odd lení kanál  na 1 kHz >65 dB
Uml ení p i prioritním kanále >50 dB

Vstupy

Vstupy stanic hlasatel  (8-kolíkové DIN konektory, symetrické, pro LBB 1941/00 a/nebo LBB 1946/00)
Citlivost 1 V
Data RS485, 1200, N, 8, 1, 0

Mikrofonní/linkový vstup (XLR/5-kolíkový DIN konektor, symetrický)
Citlivost 1 mV (mikrofon), 200 mV (linka)
Impedance >1 kOhm (mikrofon), >5 kOhm  (linka)
Signál/šum (max. hlasitost) >63 dB (mikrofon), >70 dB (linka)
Signál/šum (min. hlasitost nebo uml ení) >75 dB
CMRR >40 dB (50 Hz – 20 kHz)
P ebuditelnost (Headroom) >25 dB

e ový filtr -3 dB na 315 Hz, horní propust, 6 dB/oktávu
Fantomové napájení 16 V p es 1,2 kHz, pouze v mikrofonním režimu

Vstup hudebního pozadí (Cinch, nesymetrický, stereo p evedené na mono)
Citlivost 500 mV (CD), 200 mV (Aux, Tape)
Impedance 22 kOhm
Signál/šum (max. hlasitost) >70 dB
Signál/šum (min. hlasitost nebo uml ení) >75 dB
P ebuditelnost (Headroom) >25 dB

PC vstup (Cinch, nesymetrický, stereo p evedené na mono)
Citlivost 1 V
Impedance 22 kOhm
Signál/šum >70 dB

Poplachové hlášení/telefon (Šroubovací, symetrický)
Citlivost 100 mV až 1 V nastavitelná
Impedance >10 kOhm
Práh sepnutí VOX 50 mV
Signál/šum >65 dB

Výstupy

Výstup Master (3-kolíkový XLR, symetrický)
Jmenovitá úrove 1 V
Impedance <100 Ohm

Výstup hudebního pozadí (3-kolíkový XLR, symetrický)
Jmenovitá úrove 1 V
Impedance <100 Ohm
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Výstup pro magnetofon Tape (Cinch, 2x mono)
Jmenovitá úrove 350 mV
Impedance 3,3 kOhmu

Sluchátkový výstup (6,3 mm stereo jack, monofonní signál)
Jmenovitá úrove 3 V
Impedance <100 Ohm

Ovládání

RS232 (9-pin D-sub)
P enosová rychlost 19,2 k

Spoušt cí vstupy (Trigger) (Šroubovací)
Aktivace Sepnutím kontaktu

Relé

Kontakty prioritního relé 100 V, 2 A
Kontakty relé výstupu zón 100 V, 2 A
Výstupní ss nap tí 24 V, 250 mA max.

Prost edí

Rozsah provozních teplot -10 až +55°C
Rozsah skladovacích teplot -40 až +70°C
Relativní vlhkost <95%

Všeobecné parametry

EMC vyza ování podle EN 55103-1
EMC odolnost podle EN 55103-2
Rozm ry 100 x 430 x 270 mm (ší ka 19”, výška 2U)
Hmotnost asi 5 kg
Konzolky pro montáž do 19” racku p iloženy.

Stanice hlasatele LBB 1941 (pro hlášení do všech zón)

Elektrické

Napájení
Rozsah napájecího nap tí 18 až 24 V (24 V dodává LBB 1925/00)
Proudový odb r <30 mA

Kvalitativní parametry

Jmenovitá citlivost 85 dBSPL (zisk nastaven na 0 dB)
Jmenovitá výstupní úrove 700 mV
Maximální vstupní úrove 110 dBSPL
Nastavení zisku +6/0/-15 dB
Úrove  limitace 2 V
Kompresor dynamiky 1:20
Zkreslení <0,6% (max. vstupní úrove )
Ekvivalentní úrove  šumu na vstupu 25 dBSPLA
Kmito tová charakteristika 100 Hz – 16 kHz

e ový filtr -3 dB na 315 Hz, horní propust, 6 dB/oktávu
Výstupní impedance 200 Ohm

Prost edí

Rozsah provozních teplot -10 až +55°C
Rozsah skladovacích teplot -40 až +70°C
Relativní vlhkost <95%

Všeobecné parametry

EMC vyza ování podle EN 55103-1
EMC odolnost podle EN 55103-2
Rozm ry 40 x 100 x 235 mm (základna)

390 mm délka držáku (s mikrofonem)
Hmotnost asi 1 kg
Délka kabelu 5 m (m že být prodloužen až na 500 m stín ným kabelem typu CAT-5)



16

PLENA – SYSTÉMOVÝ P EDZESILOVA  A STANICE HLASATELE

Stanice hlasatele LBB 1946 (s podporou 6 zón)

Elektrické

Napájení
Rozsah napájecího nap tí 18 až 24 V (24 V dodává LBB 1925/00)
Proudový odb r <30 mA

Kvalitativní parametry

Jmenovitá citlivost 85 dBSPL (zisk nastaven na 0 dB)
Jmenovitá výstupní úrove 700 mV
Maximální vstupní úrove 110 dBSPL
Nastavení zisku +6/0/-15 dB
Úrove  limitace 2 V
Kompresor dynamiky 1:20
Zkreslení <0,6% (max. vstupní úrove )
Ekvivalentní úrove  šumu na vstupu 25 dBSPLA
Kmito tová charakteristika 100 Hz – 16 kHz

e ový filtr -3 dB na 315 Hz, horní propust, 6 dB/oktávu
Výstupní impedance 200 Ohm

Výb r

Tón 18 r zných kombinací
Priority 2 r zné priority

Prost edí

Rozsah provozních teplot -10 až +55°C
Rozsah skladovacích teplot -40 až +70°C
Relativní vlhkost <95%

Všeobecné parametry

EMC vyza ování podle EN 55103-1
EMC odolnost podle EN 55103-2
Rozm ry 40 x 100 x 235 mm (základna)

390 mm délka držáku (s mikrofonem)
Hmotnost asi 1 kg
Délka kabelu 5 m (m že být prodloužen až na 500 m stín ným kabelem typu CAT-5)
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Tabulky tón  gongu

Trigger 1 (Spoušt cí vstup 1) B1 A1

S301-2 S301-1 S302-8 S302-7

Trigger 2 (Spoušt cí vstup 2) B2 A2

S301-4 S301-3 S303-8 S303-7

Pomalé houkání 500 až 1200 Hz s rozmítáním 1 s a pauzou 1 s 0 0 0 0

Hlasitý poplach 1200 až 500 Hz s rozmítáním 1s 0 0 0 1

Evakuace 554 Hz (100 ms), 440 Hz (400 ms) 0 0 1 0

Akutní nebezpe í 600 Hz (200 ms), pauza (200 ms) 0 0 1 1

Požární poplach 440 Hz (12 s zapnuto, 12 s vypnuto) 0 1 0 0

Trvalý tón 600 Hz 0 1 0 1
Dvoutónový poplach 440 Hz (1s), 554 Hz (1 s) 0 1 1 0

Pulsující poplach 1000 Hz (300 ms), pauza (200 ms) 0 1 1 1

1,2 kHz (1 s) 1 0 0 0

554 Hz (2 s) 1 0 0 1

440 Hz (4 s) 1 0 1 0

554 Hz (1 s) 1 0 1 1

554 Hz (1 s), 440 Hz (1 s) 1 1 0 0

392 Hz (1 s), 523 Hz (1 s), 659 Hz (2 s) 1 1 0 1

554 Hz (1s), 440 Hz (1 s), 493 Hz (1 s), 330 Hz (2s) 1 1 1 0

659 Hz (1s), 523 Hz (1s), 392 Hz (1s), 330 Hz (2s) 1 1 1 1

Tóny LBB 1941 S301-8 S301-7 S302-6

Bez tónu 0 0 0

554 Hz (1 s) 0 0 1

554 Hz (1 s), 440 Hz (1 s) 0 1 0

392 Hz (1 s), 523 Hz (1 s), 659 Hz (2 s) 0 1 1

554 Hz (1s), 440 Hz (1 s), 493 Hz (1 s), 330 Hz (2s) 1 0 0

196 Hz (1s), 262 Hz (1 s), 330 Hz (1 s), 392 Hz (2s) 1 0 1

392 Hz (1s), 523 Hz (1s), 659 Hz (2s) a poté tón v opa ném po adí 1 1 0

196 Hz (1 s), 262 Hz (1 s), 330 Hz (1 s), 392 Hz (2 s) a zp t s tóny
659 Hz (1 s), 523 Hz (1 s), 392 Hz (1 s) a 330 Hz (1 s)

1 1 1
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