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Plena Public Address en Voice Alarm 
 

De snelste weg naar veiligheid 
 

Plena gesproken woord ontruimingssysteem 

Het Plena ontruimingssysteem is ontworpen voor public address 
en ontruiming in kleine tot middelgrote toepassingen zoals 
fabrieken, kantoren, hotels, winkelcentra, supermarkten, 
sportaccommodaties, scholen en universiteiten. Alle essentiële 
EVAC-functionaliteit – zoals systeembewaking, overschakelen 
naar reserveversterker, bewaking van luidsprekerlijnen, digitale 
berichtenopslag en koppeling met een brandweerpaneel – is 
gecombineerd met beproefde audiotechnologie om uitstekende 
spraakverstaanbaarheid en bezorging van mededelingen te 
garanderen. 

 

Geïntegreerde ontruiming en public address 

Met audiokanalen voor noodoproepen (EMG) en 
achtergrondmuziek (AGM), tot 120 zones, 8 oproepposten, 9 
bedieningspanelen voor routers en 2 controlepanelen op afstand biedt het Plena 
ontruimingssysteem uitgebreide mogelijkheden. Het is compatibel met de Plena 
achtergrondmuziekbron en vermogensversterkers. Bosch kan EVAC goedgekeurde luidsprekers 
en accessoires leveren voor een geïntegreerde public address- en ontruimingsoplossing. 

 

Configureerbare functionaliteit 

Het veelzijdige systeem kan eenvoudig voor specifieke toepassingen worden ingesteld. De 
basisfuncties kunnen worden ingesteld met behulp van DIP-schakelaars terwijl de meer 
geavanceerde systeemconfiguratie met een pc of laptop kunnen worden uitgevoerd. 

 

Voor kleine tot middelgrote toepassingen 

Het Plena gesproken woord ontruimingssysteem is een ideale oplossing voor toepassingen 
variërend van kleine supermarkten en scholen tot drukke winkelcentra. Veel van deze gebruikers 
van PA-systemen worden binnenkort verplicht een ontruimingssysteem voor noodgevallen te 
installeren, waardoor Plena een perfecte oplossing voor de overstap is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al onze luidsprekers en centrale apparatuur die voldoen aan de BS5839 en 
respectievelijk EN54-24 en EN54-16 normen voor gesproken woord 
ontruiming én onze strenge tests doorstaan, dragen het Bosch „EVAC” 
label. 

 



 

Plena Public Address apparatuur V1.0 P. 31 van 56 

 Plena Public Address apparatuur 

 
Het BOSCH Plena Voice Alarm systeem is gecertificeerd volgens de 
EN 60849 en EN54-16 norm 

Internationale en nationale wetgeving gebaseerd op EN 54-16 bepaalt 
de functionele eisen, de bestendigheid tegen brand en de 
installatievoorschriften voor alarmomroepsystemen. De Bosch EVAC-
producten voldoen volledig aan deze geharmoniseerde Europese 
normen en hun nationale equivalent. 

Ook de fabriek is volledig gecertificeerd om te garanderen dat alle 
producten die het bedrijf verlaten aan de desbetreffende eisen voldoen. 
Slechts weinig leveranciers kunnen zo’n volledige toewijding aan 
certificatie bieden. 

Door de installatievoorschriften (zie, gedetailleerde controlelijsten in 
onze installatiehandleidingen) na te leven kan een volledige EN 60849 
conforme installatie voor evacuatie met gesproken woord worden 
afgeleverd.

Volledig bewaakt systeem 

Conform EVAC: TÜV-gecertificeerd conform 
de richtlijnen voor ontruiming in IEC60849. 

Een- of tweekanaals 
werking 

Uitstekende 
spraakverstaanbaarheid 
en gegarandeerde 
berichtenoverdracht 

Gegarandeerde werking met 
processorgestuurde lader 

Ingebouwde begrenzing 
voorkomt vervorming 

Ingebouwde versterker 

Maximaal 60 zones 
en 8 oproepposten 

Distribueer uw oproepen met 
programmeerbare toetsen 
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1.17 Plena Controller voor gesproken woord 
ontruimingssystemen 

De controller voor Plena gesproken woord 
ontruimingssystemen is het hart van het gesproken 
woord ontruimingssysteem en is uitgerust met alle 
essentiële functies om te voldoen aan de EN 54-16 
norm zoals: volledige systeembewaking, bewaking 
van de luidspreker-lijnen, een bewaakte 
ontruimingsmicrofoon op het frontpaneel en een 
bewaakte message manager.  

De ingebouwde message manager beheert tot 255 
gesproken mededelingen of attentiesignalen met een 
maximum van 16Mb. Tot 8 mededelingen kunnen tot 
één bericht worden samengevoegd voor een nog 
flexibeler gebruik van vooraf opgenomen 
mededelingen en ontruimingsberichten. 

De controller kan worden gebruikt als een losstaand systeem met maximaal 6 zones of worden 
uitgebreid tot 120 zones met extra 6-zone routers. Er kunnen max. 8 oproepposten en 32 
uitbreidingspanelen met programmeerbare toetsen worden aangesloten. De verbindingen komen 
tot stand via RJ45-connectoren en een STP CAT 5 –kabel (Shielded twisted pair). 

Een ingebouwde versterker van 240 W levert het vermogen voor het noodoproepkanaal en de 
achtergrondmuziek. Extra Plena-versterkers kunnen worden toegepast bij tweekanaals werking of 
voor extra vermogen als het benodigde vermogen groter is dan 240 W (maximaal 1000 W per zes 
zones). Alle versterkers kunnen bewaakt worden. De audiouitgang maakt gebruik van een 
standaard analoge audiolijnschakeling van 100 V voor volledige compatibiliteit met de Plena-serie 
public address-apparatuur en de Bosch luidsprekers die aan de EVAC-normen voldoen.  

De controller heeft twee broningangen voor achtergrondmuziek en beschikt over een 
microfoon/lijn-ingang met instelbare prioriteit, spraakfilter, fantoomvoeding en schakelbare VOX-
activering. Er kunnen in totaal achttien prioriteitsniveaus voor de VOX-activering, oproepposten, 
trigger-ingangen en alarmberichten voor optimale systeemflexibiliteit worden ingesteld. 

De status van de diverse bedieningen, fouten in het systeem en de sequentie van de 
impedantiemeting worden via LED’s weergegeven. 

Kenmerken: 

• Zes-zone systeemcontroller 

• Ingebouwde versterker van 240 W 

• Volumeregeling per zone (in stappen van 3 dB) 

• 6 Zonetoetsen voor achtergrondmuziek 

• XLR en 6,3mm -jack lijn- of microfooningang met VOX-detectie of activeerbaar d.m.v. 
triggers (via RS232 of ingangscontacten)  

• Phantoomvoeding en spraakfilter voor de microfooningang 

• Gesuperviseerde, onmindirectionele microfoon 

• 2 extra lijningangen voor achtergrondmuziek 

• Toonregeling en volumereling voor achtergrondmuziek 

• Luidsprekerlijnbewaking met impedantie of piloottoon (enkel met extra apparatuur) 

• Relaisuitgangen voor weergave van foutstatus 

• Relaisuitgangen voor overbrugging van lokale volumeregelingen 

• 12 contactingangen voor algemene en noodoproepen 

• Programmeren via de meegeleverde configuratiesoftware en USB-kabel 
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Een ingebouwde versterker van 240 W levert het vermogen voor het noodoproepkanaal en de 
achtergrondmuziek. De Plena Voice alarm controller kan in één- of twee-kanaalsmode gebruikt 
worden: 
 

 

 
                    N.C. = Not Connected 

 

In de 1-kanaalswerking worden alle oproepen en achtergrondmuziek versterkt door de interne 
eindversterker. De achtergrondmuziek wordt bij oproep algemeen onderdrukt. Indien vereist kan 
een externe vermogenversterker aangesloten worden als reserveversterker.  

Opmerking:  

In 1-kanaalsmode kan de achtergrondmuziek enkel worden gebruikt wanneer de bewaking van 
de extra versterker of de algemene bewaking wordt uitgeschakeld. Bewaking vereist immers 
een piloottoon en omdat de piloottoon niet beschikbaar is in de zones waarvoor geen 
achtergrondmuziek geselecteerd werd, heeft geen supervisie meer.  

In de 1-kanaalsmode kunnen achtergrondmuziek en oproepen kunnen niet tegelijkertijd 
plaatsvinden. Op het ogenblik dat een oproep gedaan wordt schakelt de achtergrondmuziek 
tijdelijk op alle zones uit. 

In de 2-kanaalswerking, wordt de achtergrondmuziek versterkt door de interne versterker van de 
controller, waarbij de oproepen door de externe vermogenversterker (maximaal 480W) versterkt 
worden. In dit geval kan de piloottoon en supervisie wél ingeschakeld worden. De interne 
versterker wordt de reserveversterker voor oproepen bij uitval van de externe oproepversterker. In 
een 2-kanaals systeem blijft, in zones waar geen oproep gedaan wordt, de achtergrondmuziek 
gewoon doorspelen op het ogenblik dat een oproep plaatsvindt. 

 
Voice alarm controller met muziekbron, externe versterker en oproeppost 

 

Productcode Omschrijving 

LBB1990/00 Controller voor Plena gesproken woord ontruimingssystemen 

 

Meegeleverde onderdelen: 

• CD-ROM (handleidingen en software) 

• Microfoon voor noodoproepen (evac conform) 

• Beugels voor montage in 19” rack 

• USB kabel 

Randapparatuur:  

Oproeppost voor Plena VAS, zie 1.3.3 
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1.18 Plena Router voor gesproken woord ontruiming 
 

Indien aan de Voice Alarm Controller meer 
zones en/of extra vermogen per zone 
moeten worden toegevoegd, kan men 
extra routers en Plena versterkers 
opnemen. De verbinding met de controller 
komt tot stand met een STP cat 5 kabel 
met RJ 45 connectoren, tot 1000m 
kabellengte.  

Tot 9 routers kunnen in een Plena ont-
ruimingssysteem worden opgenomen om 
het tot 60 zones uit te breiden, zodat het 
voor een zeer grote reeks toepassingen 
geschikt is.  

Elke router bestuurt 6 extra zones en beschikt over dezelfde uitgangsfunctionaliteit als de controller 
(uitgezonderd de volumeregeling voor achtergrondmuziek). Extra Plena vermogensversterkers 
kunnen als tweekanaals werking of extra vermogen noodzakelijk is (max. 480 W per 6 zones) 
worden opgenomen. 

De zone-extensie maakt gebruik van één of twee externe eindversterkers, waarbij eventueel de 
ingebouwde versterker van de Voice Alarm controller (indien haar vermogen van 240W voldoende 
is) gebruikt kan worden. Een tweede eindversterker wordt gebruikt indien tweekanaals-werking 
vereist is of om conform te zijn met de norm EN 60849 (reserveversterker). 

Het toestel is uitgerust met 6 zone-toetsen voor alarm-mededelingen. Per zone kan de muziek 
worden in- en uitgeschakeld. 

Kenmerken: 

• Breidt het Plena ontruimingssysteem uit (met 1- of 2-kanaalswerking) 

• Levert 6 extra zones 

• 6 EMG-ingangscontacten 

• 6 algemene ingangscontacten 

• 6 uitgangscontacten voor volume-overbrugging 

• Dezelfde uitgangsfunctionaliteit als de controller (behalve volumeregeling) 

• Aansluiting op het centrale systeem via een STP cat 5 kabel met RJ45-connectoren 

 
Voice alarm controller met muziekbron, externe versterker, oproepposten en router met bijkomende versterkers 
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1.19 Plena oproepposten voor gebruik met het gesproken 
woord ontruimingssysteem 

1.19.1 Plena Voice Alarm oproeppost voor zes zones 
Extra oproepposten kunnen voor het inspreken van algemene oproepen, in 
het Plena ontruimingssysteem worden opgenomen. 

De Plena-oproeppost is een elegante oproeppost met een stabiele metalen 
voet, een flexibele steel en een richtingsgevoelige condensatormicrofoon. 
Vanaf de oproeppost kan men omroepen doen naar geselecteerde zones 
(zone één t/m zes en alle zones tegelijk) in een PA-systeem dat is 
samengesteld met het Plena gesproken woord ontruimingssysteem. 
Behalve het normale gebruik bovenop een tafel, kan de oproeppost dankzij 
de speciale vormgeving ook netjes verzonken in een bureau worden 
ingebouwd. Er is een extra 24 Vdc ingang voorzien voor het geval de 
afstand van de oproeppost tot de controller de 100m overschrijdt. 

 

Kenmerken: 

• Stijlvolle oproeppost voor zes zones voor het Plena gesproken woord ontruimingssysteem 

• Keuzetoetsen voor zes zones, toets voor alle zones en Push-to-Talk-toets voor oproepen 

• Instelbare versterking, spraakfilter, begrenzer en uitgangsniveau voor betere 
verstaanbaarheid 

• Indicatie-LED's voor zoneselectie, fout- en noodoproepstatus 

• Aansluiting op het centrale systeem via een STP cat 5 kabel met RJ45-connectoren 

 
Productcode Omschrijving 

LBB1956/00 Plena-oproeppost 6 zones voor gesproken woord ontruiming 

 

1.19.2 Plena Voice alarm oproeppost-uitbreiding  
De LBB 1956/00 oproeppost kan worden uitgebreid met behulp van extra 
bedieningspanelen die elk 7 programmeerbare toetsen bevatten. Tot 8 
bedieningspanelen kunnen aan één LBB 1956/00 oproeppost worden 
aangesloten. 

Alle benodigdheden (montagebeugels en verbindingen) voor de aansluiting op 
een oproeppost worden meegeleverd. 

 
Productcode Omschrijving 

LBB1957/00 Plena-oproeppost uitbreiding 
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1.20 Plena Bedieningspanelen voor gesproken woord 
ontruiming 

 

Met de bedieningspanelen kunt u het systeem op afstand 
bedienen. De controller beschikt over 2 aansluitingen 
waarop een bedieningspaneel kan aangesloten worden. 
Per verbinding met de controller zijn kabellengten tot 1000 
m mogelijk. De voeding wordt lokaal geleverd door een 
externe 24 VDC bron.  

Er kunnen tot 9 bedieningspanelen voor routers (in daisy chain), (1 of 2) brandweerpanelen en (1 
of 2) controller bedieningspanelen aangesloten worden, telkens via STP cat 5 bekabeling. 

Kenmerken: 

• Bediening en bewaking op afstand 

• Aansluiting op het centrale systeem via een STP cat 5 kabel met RJ45-connectoren 

• Leverbaar als kit voor maatoplossingen 

• Conform EN 60849 

 

1.20.1 Plena Voice Alarm brandweerpaneel 
 

 

 

 

 

Het brandweerpaneel is een bedieningspaneel met speciale knoppen en indicatoren voor 
brandweerpersoneel. Anders dan het standaardbedieningspaneel, is het bedieningspaneel niet 
uitgevoerd met zoneselectie, maar met grote verlichte knoppen.  

De noodoproepstatus kan worden ingevoerd of bevestigd en de storingsstatus kan worden 
bevestigd en gereset. Er kunnen noodoproepen of waarschuwingsberichten worden gestart, en 
live-oproepen worden gedaan. Een LED-meter geeft aan of er oproepen gedaan worden op het 
systeem en het niveau hiervan. De storingsindicatoren geven uitvoerige informatie over eventuele 
storingen in het systeem. 

Kenmerken: 

• Grote knoppen speciaal bedoeld voor bediening met handschoenen 

• Microfoon voor noodoproepen (EMG) 

• EMG-status en storingsindicatoren 

• Monitorluidspreker voor oproepen 

• Stuuruitgangen voor EMG en storingsstatus 

 
Productcode Omschrijving 

LBB 1995/00 Plena voice alarm brandweerpaneel  

Meegeleverde onderdelen: 

• Microfoon voor noodoproepen (evac conform) 

• Bevestigingsclip voor bewaakte ontruimingsmicrofoon 

• Beugels voor montage in 19” rack 

• 1m STP Cat 5 kabel 
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1.20.2 Plena Voice alarm afstandsbedieningspaneel voor de 
controller  

 

 

 

 

 

 

 

 

Om het mogelijk te maken het Plena ontruimingssysteem in een brandwerende kast of op een 
andere veilige locatie te plaatsen, kunnen één of twee controller bedieningspanelen, inclusief 
uitbreidingspanelen, worden opgenomen in het systeem. Het paneel heeft dezelfde knoppen en 
indicatoren op de frontpanelen als die van controller, inclusief de ingebouwde alarmmicrofoon 
(uitgezonderd de regeling van het volume van achtergrondmuziek). 

De noodoproepstatus kan worden geactiveerd of bevestigd en de storingsstatus kan worden 
bevestigd en gereset. Er kunnen eveneens live nood- en waarschuwingsoproepen worden gedaan. 
Een LED-meter geeft het niveau aan van de oproepen die van op het systeem gedaan worden. De 
storingsindicatoren geven uitvoerige informatie over eventuele storingen in het systeem. 

 

Kenmerken: 

• Heeft dezelfde functionaliteit als het frontpaneel van het systeem 

• Kan worden gebruikt als brandweerpaneel 

 
Productcode Omschrijving 

LBB 1996/00 Plena voice alarm bedieningspaneel voor de controller 

 

Meegeleverde onderdelen: 

• Microfoon voor noodoproepen (evac conform) 

• Bevestigingsclip voor bewaakte ontruimingsmicrofoon 

• Beugels voor montage in 19” rack 

• 1m STP Cat 5 kabel 
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1.20.3 Plena Voice alarm afstandsbedieningspaneel voor 
router 

 

 

 

 

De uitbreiding is gelijk aan het frontpaneel van de Plena LBB 1992/00 router voor gesproken woord 
ontruimingssystemen. Er is één uitbreiding per router nodig, maar niet alle routers hebben een 
bedieningspaneel nodig. 

Een LED-meter geeft aan of er oproepen gedaan worden op het systeem en het niveau hiervan. 
De storingsindicatoren geven uitvoerige informatie over eventuele storingen in het systeem. 

 
Productcode Omschrijving 

LBB 1997/00 Plena voice alarm bedieningspaneel voor router 

 

Meegeleverde onderdelen: 

• Beugels voor montage in 19” rack 

• 1m STP Cat 5 kabel 

 

1.20.4 Plena Voice alarm afstandsbedieningspaneelkit voor 
brandweerpaneel  

 

 

 

 

 

In veel situaties kan het Plena Voice Alarm bedieningspaneel ook gebruikt worden als 
brandweerpaneel. De voorschriften voor deze panelen variëren echter per land. Daarom is het 
Plena ontruimingssysteem zodanig ontwikkeld dat er klantspecifieke, EVAC conforme panelen in 
opgenomen kunnen worden. 

De kits beschikken over dezelfde functies als het bedieningspaneel en de bedieningspaneel-
uitbreiding, met aansluitingen op het frontpaneel in plaats van bedieningselementen en indicatoren. 

In combinatie met de router kit bevat het de functionaliteit van de controller zonder volumeregeling. 

Als alle indicators zijn aangesloten, zijn de volgende functies beschikbaar: 

o De LED-meter geeft aan of er oproepen gedaan worden op het systeem en het niveau hiervan 

o De storingsindicatoren geven uitvoerige informatie over fouten in het systeem 

 
Productcode Omschrijving 

LBB 1998/00 Plena voice alarm bedieningspaneelkit voor de controller 

 

Meegeleverde onderdelen: 

• Microfoon voor noodoproepen (evac conform) 

• Bevestigingsclip voor bewaakte ontruimingsmicrofoon 

• Beugels voor montage in 19” rack 

• 1m UTP Cat 5 kabel 
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1.20.5 Plena Voice alarm afstandsbedieningspaneelkit voor 
router  

 

 

 

 

 

 

De kit beschikt over dezelfde functies als de LBB 1997/00, die identiek is aan de router voor 
gesproken woord ontruimingssystemen. Alle bedieningselementen en indicatoren zijn beschikbaar 
op schroefaansluitingen. 

Als alle indicators zijn aangesloten, zijn de volgende functies beschikbaar: 

• De LED-meter geeft aan of er oproepen gedaan worden op het systeem en het niveau 
hiervan 

• De storingsindicatoren geven uitvoerige informatie over fouten in het systeem 

 
Productcode Omschrijving 

LBB 1999/00 Plena voice alarm bedieningspaneelkit voor router 

 

Meegeleverde onderdelen: 

• Beugels voor montage in 19” rack 

• 1m UTP Cat 5 kabel 

 

 

1.20.6 Plena voice alarm labels 
Om het Plena Voice Alarm systeem eenvoudiger in bediening te 
maken, kan men elk toestel voorzien van een opdruk in de taal van 
de gebruiker. Aan de hand van zelfklevende labels werden in totaal 
11 verschillende talen toegevoegd: Tsjechisch, Deens, Nederlands, 
Fins, Frans, Duits, Italiaans, Pools, Russisch, Spaans en Zweeds. 

 

Kenmerken: 

• Beschikbaar in 11 talen 

• Beschikbaar voor Controller, Router, Brandweerpaneel 

• Duurzame labels 

• Eenvoudig aan te brengen op het frontpaneel 

 
Productcode Omschrijving 

PLNNVASLBNNL Plena VAS labels met Nederlandstalige opdruk (set van 10) 

PLNNVASLBNFR Plena VAS labels met Franstalige opdruk (set van 10) 

PLNNVASLBNDE Plena VAS labels met Duitstalige opdruk (set van 10) 
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Plena Public Address apparatuur V1.0 P. 41 van 56 

 Plena Public Address apparatuur 

 

1.21 Plena Voice alarm 24V noodvoeding 
 

Op aanvraag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.22 Plena onderdelen voor luidsprekerlijnbewaking 
 

Inleiding 

Het doel van luidsprekerlijnbewaking is een constante controle te hebben op de volledige 
luidsprekerlijnbekabeling. Bijgevolg kan men tijdig gewaarschuwd worden mocht een luidsprekerlijn 
een onderbreking vertonen, waardoor in geval van calamiteiten bepaalde delen van die zones niet 
meer opgeroepen zouden worden. 

De Plena Voice alarm controller beschikt standaard over een zeer eenvoudige manier van 
luidsprekerlijn- bewaking gebaseerd op een meting van de impedantie per luidsprekerlijn. Een te 
grote afwijking van de op regelmatige tijdstippen gemeten impedantie met de gekalibreerde waarde 
resulteert in een foutmelding.  

Omgevingsfactoren beïnvloeden die impedantiemeting, daarom wordt een afwijking van 15% ten 
opzichte van die referentiewaarde aanbevolen om ongewenste alarmen afkomstig van de 
instabiliteit van de meting te voorkomen. Dit betekent dat de impedantie van de laatste luidspreker 
meer dan 15% van de hele lijn dient te zijn wil men de verbinding tot deze laatste nog steeds 
kunnen controleren. Bijgevolg wordt aangeraden maximaal 5 luidsprekers per lijn aan te sluiten. 

Ook al heeft deze manier van bewaking haar voordelen, het principe heeft ook haar beperkingen: 

• Achtergrondmuziek wordt onderbroken tijdens de impedantiemeting.  

• Wanneer er van de luidsprekerlijn afgetakt wordt naar zijtakken, kan met de 
impedantiemeting de verbinding tot elke laatste luidspreker in de zijtakken niet 
gegarandeerd worden. 

• Lange kabels kunnen de gemeten impedantie maskeren door de capaciteit van de kabel 
en dus de supervisie van de kabel tot de laatste luidspreker beïnvloeden. Dit kan 
verholpen worden met de Dummy Load. 

• Beperkt aantal luidsprekers per luidsprekerlijn. Dit kan opgelost worden met de Dummy 
Load. 
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1.22.1 Fictieve luidsprekerlijnbelasting 
 

Door het toepassen van deze eindelijnbelastingprint 
wordt controle van de luidsprekerlijn op kortsluiting of 
onderbreking door middel van impedantiemetingen veel 
accurater.  

De compacte print wordt op het einde van een door 
impedantiemeting bewaakte 100V luidsprekerlijn 
geplaatst. Door het toepassen van een filter vormt deze 
kring een enkel belasting voor de 20 kHz 
meetfrequentie en in veel mindere mate voor het 
normale audiospectrum.  

Door het plaatsen van deze belasting parallel over de 
laatste luidspreker zal de impedantie in verhouding 
groter zijn op het einde van de lijn, daardoor kunnen 
meer luidsprekers toegevoegd worden.  

Tegelijkertijd wordt de invloed van de capaciteit eigen aan de gebruikte luidsprekerkabel kleiner 
waardoor de accuraatheid van de impedantiemeting, groter wordt. Daardoor zijn langere 
luidsprekerlijnen mogelijk. 

De eindelijn belasting is instelbaar op verschillende vermogens. Via een rekenblad kan de meest 
geschikte instelling berekend worden. 

 

Kenmerken: 

• Laat supervisie van langere kabellengten toe  

• Laat een hoger aantal luidsprekers toe 

• De berekende belastinginstelling wordt uitgevoerd via een jumper 

 
Productcode Omschrijving 

PLN-DMY60 Fictieve luidsprekerlijnbelasting (set van 12 stuks) 
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1.22.2 Eindelijnsbewakingprint 

 

Eindelijn detectiecircuits bieden een uitweg aan de 
beperkingen van de impedantiemeting. 

Het eindelijn detectiecircuit (ook wel End Of Line) 
detecteert de aanwezigheid van een piloottoon aan het 
einde van een luidsprekerlijn. De centrale apparatuur 
genereert de piloottoon en deze wordt samen met het 
audiosignaal op het op de 100V luidsprekerlijn gezet. Het 
opgewekte signaal van 20kHz is niet hoorbaar voor het 
menselijk oor en bijgevolg dient de achtergrondmuziek niet 
onderbroken te worden.  

Bijkomend voordeel van piloottoondetectie is dat de 
integriteit van de bewaking van de luidsprekerlijn niet afhangt van het aantal luidsprekers op de lijn 
(de belasting), noch van de lengte van de luidsprekerkabel.  

Het uitgangscontact van het EOL detectieprintje, geplaatst aan de laatste luidspreker van een lijn, 
geeft, via een extra kabel, de detectiestatus door naar de overwaakte ingangscontacten van de 
Plena Voice Alarm Controller of Router. Een LED geeft een  visuele indicatie van de aanwezigheid 
van de piloottoon weer. 

 

Kenmerken: 

• Laat supervisie van langere kabellengten toe  

• Voor eender welke aantal en vermogen van luidsprekers 

• Achtergrondmuziek dient niet onderbroken te worden 

• Eindelusweerstanden reeds op de printplaat aangebracht 

• Normaal gesloten foutcontact 

• Geschikt voor montage in Bosch luidsprekers met de daarvoor bestemde voorziening 

 
 

Productcode Omschrijving 

PLN-1EOL Eindelijnsbewakingsprint (set van 6 stuks) 

 

 
Eén op één aansluiting van een EOL detectieprintje op één gesuperviseerde ingang van de Voice Alarm Controller 

voor de bewaking van één lange luidsprekerlijn 
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Opmerkingen: 

• In veel mindere mate blijven er grenzen aan de lengte van de kabel omwille van de 
filterwerking door de capaciteit eigen aan het type kabel, waardoor de piloottoon niet meer 
gedetecteerd wordt.  

• De piloottoon is enkel beschikbaar in de 2-kanaalsmode van de Plena Voice Alarm 
Controller omdat een externe versterker vereist is voor het generen van de piloottoon in de 
luidsprekerzone(s) waarvoor geen achtergrondmuziek geselecteerd is. 

• Extra kabel vereist voor terugkoppeling van de detectiestatus 

• Impedantiemeting én eindelijnsbewaking kunnen op één controller of één router niet 
samen ingesteld worden. 

• Het EOL detectieprintje kan niet aan de secundaire kant van een volumeregelaar geplaatst 
worden 

• De controller negeert de status van de EOL detectie tijdens een oproep. 

• De distributie van achtergrondmuziek mag niet meer dan -6dB onderdrukt worden omdat 
de piloottoon mee onderdrukt wordt. Zie volumeregeling ter hoogte van de controller 

• Alle gesuperviseerde ingangen (achteraan de controller of router) moeten op normaal 
gesloten worden ingesteld. Dit betekent dat normaal open contacten niet op deze 
gesuperviseerde ingangen aangesloten kunnen worden. 

 

 
Daisy chain schakeling van EOL detectieprintjes op één gesuperviseerde ingang van de Voice Alarm Controller 

 voor de bewaking van elke luidsprekerlijn in één luidsprekerzone waarbij aftakkingen zijn gebruikt 
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1.23 Evac conforme audio transmissie over IP 
 

De PRS-1AIP1 is een universeel IP-audioapparaat 
dat VoIP en audio via IP-toepassingen 
ondersteunt. Dit apparaat is ideaal om audio en 
contact-toestanden te overbruggen in LAN en 
WAN-netwerken die grote afstanden beslaan, 
zoals in winkelcentra, tunnels en in en tussen 
treinstations. Het apparaat kan worden uitgebreid 
en aangesloten op Plena- en Praesideo-systemen 
en traditionele public address-systemen die niet op 
een netwerk zijn gebaseerd, zonder dat tijdens de 
werking een PC vereist is. 

 

Audio in- en uitgangen 

Het apparaat beschikt over twee gebalanceerde lijningangen en twee gebalanceerde lijnuitgangen. 
Eén van de ingangen kan worden geconfigureerd als gebalanceerde microfooningang met een 
fantoomvoeding voor electret-/ condensatormicrofoons en microfoonaansluiting -bewaking. Het 
uitgangsniveau kan worden geconfigureerd.  

Audioverbinding -bewaking met behulp van een piloottoon van 20 kHz wordt ondersteund, met 
detectie op de audio -ingang van de zender en regeneratie op de audio -uitgang van de ontvanger. 

Een te configureren audiovertraging kan worden gebruikt om het weergeven van audio 
kunstmatig te vertragen voor het richten van luidsprekers, bijvoorbeeld in tunnels. 

 

Contact in- en uitgangen 

Het apparaat heeft acht contactingangen met te configureren bewaking op onderbrekingen en/of 
kortsluiting. Acht contactuitgangen hebben een relais met spanningloos contact. Contactingangen 
kunnen naar contactuitgangen worden geleid voor externe acties of zodanig worden ingesteld dat 
storingsgegevens tussen audio -zender en -ontvanger, in beide richtingen, worden doorgegeven.  

Contactingangen kunnen bovendien zo worden geconfigureerd dat de audio -routering wordt 
gewijzigd. Een aanvullend relais met spanningloos contact is aanwezig voor indicatie van 
apparaatstoringen, inclusief een storing door hoge temperatuur. 

 

Netwerkinterfaces 

Het apparaat beschikt over een 10/100MBit ethernet connectie. Het IP adres kan middels een 
DHCP server of manueel ingesteld worden. Het apparaat beschikt over een tweede, reduntante, 
Ethernet aansluiting zodat een permanente verbinding kan worden gegarandeerd.  

 

Kenmerken: 

• Alles-in-één oplossing voor audio- en status -overdracht in IP netwerken 

• Supervisie van audio, in- en uitgangcontacten en data over IP netwerken 

• RS 232-interface voor aanvullende seriële gegevenscommunicatie via het IP-netwerk 

• Ondersteunt opnieuw uitzenden (re-broadcast) 

• Te configureren audio -vertraging op de uitgang voor richten van luidsprekers 

• Eenvoudig te installeren en configureren via standaard webbrowser 

• EN 60849-conforme IP -oplossing 
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Productcode Omschrijving 

PRS-1AIP1 Evac conforme IP-audio-interface 

 

Leveringsomvang: 

1x PRS-1AIP1 IP-audio-interface 

1x Voeding 

1x Set connectoren 

 

        

Configuratie, bediening en supervisie a.d.h.v. standaard web browser dankzij de ingebouwde web server 

 

 

 
 

Bovenop de audio communicatie kan ook bi-directioneel RS-232 data worden uitgewisseld via 
hetzelfde IP-netwerk. 

 

Toepassingsvoorbeelden:  

• Verbinding tussen Plena Voice Alarm controller en Bosch FPA5000 of FPA1200 
brandcentrales via ethernet netwerk.  

• Overbruggen van grote afstanden naar bijvoorbeeld controle centra welke via software de 
bediening van de Plena Voice Alarm controller kunnen overnemen. 

1 

8 

1 

8 

RS232 

 

Audio 

Audio 

RS232 
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CO 
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Plena Voice Alarm, samenvatting 
 

Het Plena gesproken woord ontruimingssysteem is een compleet PA-systeem met een 
ingebouwde router voor 6 zones, een versterker van 240 W, achtergrondmuziekroutering en een 
message manager. Met systeemrouters en extra versterkers kan het systeem worden uitgebreid tot 
maximaal 60 zones. Oproepposten worden aangesloten in een configuratie volgens het 
doorlusprincipe. Door een Plena-achtergrondmuziekbron toe te voegen, wordt er een compleet 
geluidssysteem gerealiseerd.  

• Gecertificeerd voor EN 54-16 

• Voor kleine tot middelgrote toepassingen met maximaal 60 zones 

• Ingebouwde intelligente message manager 

• Plug-and-play-installatie en te configureren met de pc 

• Aansluitingen via STP CAT5 -kabel 
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Plena Voice Alarm, overzicht 

 

Voice alarm controller 

 

Voice alarm router 

 

Plena Fireman’s panel 

 

Plena Voice Alarm Remote Control 

 

Plena Voice Alarm Remote Control Extension 

 

Plena Voice Alarm Remote Control Kit 

 
Plena Voice Alarm Remote Control Extension Kit 

 

Plena Voice Alarm Call Station + Extension 

 

Plena 24VDC power supply and battery charger 

 

Plena Voice alarm EOL supervision board 

 

Plena Voice Alarm Dummy load 
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Hulpmiddelen bij het concept van een Plena PA installatie 
 

Visio of Autocad afbeeldingen voor een schematische weergave 

Op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar voor Plena Easyline, Plena Solutions en Plena Voice Alarm 
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