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Praesideo, hoogwaardig Public Address en ontruimingsysteem
Het Bosch Praesideo gecombineerde PA- en
ontruimingssysteem is de beste oplossing voor situaties
waar een snelle reactie, absolute duidelijkheid van
berichten en onbetwistbare betrouwbaarheid noodzakelijk
zijn. Met meer dan 4000 geïnstalleerde systemen
wereldwijd is Praesideo de eerste keuze voor veeleisende
toepassingen van PA- en gesproken woord
ontruimingssystemen. Dankzij superieure geluidskwaliteit,
operationele veelzijdigheid en een programma van continue
verbeteringen neemt Praesideo een vooraanstaande positie
in op de markt.
Digitale veelzijdigheid
Bosch Praesideo is ’s werelds eerste volledig digitale PA- en
ontruimingssysteem. Het unieke optische netwerk van het systeem biedt
totale vrijheid voor systeem-ontwerp, storingsvrij geluid en een hoog niveau
van redundantie, wat traditionele systemen niet kunnen bieden. Het systeem
is volledig programmeerbaar en werkt in combinatie met andere
veiligheidssystemen.
Uitgebreid systeem
Met 28 dynamisch toegewezen digitale audiokanalen, digitaal berichtenbeheer
en achtergrondmuziek naar een praktisch onbeperkt aantal zones is Praesideo ideaal voor
middelgrote tot grote toepassingen van PA- en gesproken woord ontruimingssystemen.
Onderdeel van een geïntegreerde veiligheidsoplossing
Het open platform van Bosch Praesideo kan communiceren met systemen kan derden en
randapparatuur, zoals gebouwbeheersystemen, brandalarmsystemen en informatiesystemen voor
passagiers.
EVAC -gecertificeerde oplossing
Bosch hanteert EVAC-normen voor de gesproken woord
ontruimingssystemen. De systemen voldoen aan de wettelijke eisen die zijn
gebaseerd op de betreffende internationale normen en de landelijke
equivalenten daarvan. Bosch Security Systems voldoet volledig aan de
certificering. Praesideo is conform EN 54-16, EN60849 en BS5839:
onderdeel 8 gecertificeerd. Bovendien is het systeem voor veel plaatselijke
normen voor ontruiming gecertificeerd.
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EVAC-conform voor de toekomst
Het systeem is conform EN 60849 gecertificeerd
(geldig tot 1 april 2011) en voldoet aan alle
belangrijke normen voor ontruiming in
noodgevallen, het is eveneens het eerste
gesproken woord ontruimingssysteem dat
voldoet aan de nieuwe ISO 7240-16 & EN 54-16
vanaf 1 januari 2009, welke de EN60849 zal
opvolgen. Uw investering is dus gewaarborgd
voor de toekomst.
Goedgekeurd voor SOLAS
Bosch Praesideo is goedgekeurd voor SOLAS,
het belangrijkste internationale verdrag voor de
veiligheid op koopvaardijschepen.
Garantie dat het bericht wordt overgebracht
Als de openbare veiligheid op de integriteit van de informatie berust, is het van essentieel belang
dat het systeem volledig betrouwbaar is. Bosch Praesideo is volledig bewaakt en controleert
voortdurend de systeembediening, de werking van de versterkers, de microfoons, de
luidsprekerlijnen en optioneel zelfs de luidsprekerspoelen. Ingebouwde redundantie en
automatische overschakeling naar een reserve -versterker garanderen de beschikbaarheid.
Digitale audiokwaliteit
Bosch Praesideo systeemelementen zijn verbonden via
een storingsvrij optisch netwerk, waardoor apparatuur
eenvoudig kan worden geplaatst waar het nodig is. Er
kunnen ook grotere afstanden worden overbrugd zonder
verlies van audiokwaliteit. Het systeem definieert opnieuw
de grenzen van kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid.
Schaalbare oplossing
De decentrale netwerkarchitectuur van Bosch Praesideo
maakt eenvoudige doorgeluste verbindingen mogelijk.
Units kunnen naar wens worden toegevoegd of verwijderd
voor totale configuratievrijheid.

Netwerk controller

Versterkers
Oproep
posten

Praesideo design
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Continue werking
Voor extra beschikbaarheid kan het netwerk als een redundante ringleiding geconfigureerd
worden. Dit zorgt ervoor dat zelfs een fysieke breuk in de glasvezelkabel de werking niet zal
beïnvloeden – dit is van essentieel belang voor continue werking van ontruimingssystemen.

Praesideo topologie voor een hogeschool of universiteit

Praesideo topologie in een winkelcentrum

Toepassingsgebieden
Luchthavens, openbare gebouwen, hotels, stations, metro, cruise schepen, grote
kantoorgebouwen, winkelecentra, pretparken, industriële sites, universiteiten, opslag en overslag.
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2.1

Praesideo Systeem

2.1.1

Praesideo Netwerk Controller

De netwerkcontroller is het hart van het Praesideo systeem en slaat alle besturingsinformatie op.
De controller bevat tevens de Ethernetinterface voor aansluiting op de pc voor zowel
systeemconfiguratie als diagnostische- en registratiefuncties. Daarnaast slaat de netwerkcontroller
de digitale audioberichten op voor automatische mededelingen. De controller bewaakt alle
systeemcomponenten en meldt alle statuswijzigingen. De unit biedt 4 audio-ingangen en 4 audiouitgangen, alsmede 8 stuuringangen en 5 stuuruitgangen.
Audio
De controller kan tot 28 audiokanalen gelijktijdig distribueren, voeding leveren aan het systeem
(behalve aan de versterkers), storingen melden en het systeem besturen. De audio-ingangen
kunnen worden geconfigureerd voor aankondigingen van oproepposten, achtergrondmuziek of
locale audio-ingangen.
De netwerkcontroller biedt uitgebreide mogelijkheden voor audioverwerking voor audio-ingangen
en audio-uitgangen. Parametrische equalisatie, begrenzing en versterking kunnen worden
ingesteld met de configuratiesoftware.
Berichten
De status van de opslag van digitale audioberichten en van de berichten
zelf wordt bewaakt. Audioberichten (als een set wav-bestanden) kunnen
via de Ethernet-verbinding van een computer worden gedownload. Er
kunnen gelijktijdig vier berichten worden afgespeeld.
De netwerkcontroller heeft een interne real-time-klok voor het automatisch
afspelen van geplande berichten of automatische volumeregeling van
mededelingen of achtergrondmuziek. Met een capaciteit van 1 Gb kan 3
uur geluid opgenomen worden, enkel de eerste 24 minuten op de
geheugenkaart kunnen bewaakt worden.
Contact- in- en uitgangen
De stuuringangen kunnen worden gebruikt om acties in het systeem te activeren. In de
configuratiesoftware kan de gebruiker de ingangstypen definiëren. Deze kunnen worden
geprogrammeerd voor tijdelijk of wisselwerking. Natuurlijk zijn deze functies ook beschikbaar voor
andere stuuringangen in het systeem. De stuuruitgangen kunnen worden gebruikt voor het starten
van externe acties en kunnen worden gekoppeld aan alle ingang-triggers.
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Supervisie en registratie
De netwerkcontroller slaat de configuratiegegevens en de 200 meest recente foutmeldingen op. De
beschikbaarheid van de digitale audioberichten, de alarmtonen en alarmtoongenerator en de
stuuringangen wordt continu bewaakt. Om de audiouitgangen te bewaken, kan een intern
gegenereerde piloottoon aan de audiouitgangen worden geleverd.
De netwerkcontroller bewaakt de status van alle apparatuur in het systeem en rapporteert
statuswijzigingen. Deze bewaking strekt zich uit van de microfooncapsule tot het einde van een
luidsprekerlijn. De externe kabels die op de stuuringangen zijn aangesloten worden op kortsluiting
en onderbreking bewaakt.
Netwerkinfrastructuur
De netwerkcontroller kan tot 60 units besturen. De units zijn
onder andere apparatuur zoals versterkers, audio-expanders,
oproepposten, oproeppostkits enzovoort.
Het optische netwerk kan tot 60 deelnemers (nodes) bevatten en
dit aantal neemt af naarmate de totale lengte van de POF en
GOF bekabeling toeneemt.
Kenmerken:


Besturingseenheid voor PA- en ontruimingssystemen



Geheel digitaal



Kan tot 60 units besturen



28 audiokanalen



8 bewaakte stuuringangen en 5 stuuruitgangen



4 audio-ingangen en 4 audio-uitgangen



Ethernet-interface voor configuratie en diagnose- en loggingfuncties



Digitale opslag van berichten



Slaat de 200 meest recente foutmeldingen op

Bestelinformatie
PRS-NCO

Omschrijving
Praesideo Netwerk Controller

Inbegrepen:


19” montagebeugels



Praesideo Core software op cd-rom: PRS-SW
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2.1.2

Praesideo softwares

De communicatie tussen het Praesideo systeem en de onderstaande softwares verloopt steeds via
de Ethernet interface van de Netwerk Controller. Via Open Interface is een platform boven
verschillende Netwerkcontrollers mogelijk om een installatie met meerdere Netwerk Controllers als
één systeem te laten bedienen.
LAN/WAN

NCO

Bosch biedt u de mogelijkheid om het Praesideo systeem op een gebruiksvriendelijke en intuïtieve
manier te bedienen via:


Bosch Server en Client Software, voor weergave van boodschappen, oproepen vanaf een
oproeppost, selecteren van zones en muziekbronnen kunnen met behulp van software
vereenvoudigd worden via een synoptische weergave en diagnose (ev. via touch screen).



Open Interface, waarbij het beheer van de volledige installatie kan overgenomen worden,
daarbij ontwerpt men een gebruikersinterface op maat van de klant.



Telefooncentrale of VoIP, eender welk telefoontoestel om in het Praesideo systeem de
geselecteerde zones vanaf) binnen het gebouw oproepen.
Server

Client

Interface op maat

Oproepen vanaf telefoontoestel

Opmerking: Eén NCO kan tot 5 clients beheren (bijvoorbeeld: 1 loggingserver, 1 PC call station Server, 1 Building
Integration System, 1 AMX interface, 1 extra interface)
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2.1.2.1

Praesideo Configuratie-, Logboek- en diagnose & Transfer software

Deze software wordt steeds met de netwerkcontroller meegeleverd en bestaat uit drie onderdelen:


De configuratiesoftware is alleen tijdens de installatie nodig en als er in een bestaand
systeem wijzigingen moeten worden aangebracht.



Diagnose- en logboeksoftware die optioneel wordt geïnstalleerd op een pc voor
logboekregistratie. Storingzoeken kan worden uitgevoerd via het display op de voorzijde
van de apparatuur of met behulp van de diagnose- & loggingsoftware.



Software voor bestandsoverdracht die geïnstalleerd
moet worden op de configuratie-pc.

Configuratiesoftware
De configuratiesoftware is in de webserver van de Netwerk
Controller ingebouwd en toegankelijk via de internetbrowser
van een PC in het ethernet netwerk (met paswoord beveiligd).
De configuratiesoftware is voor ieder systeem vereist. Zodra de
invoer van configuratiegegevens is voltooid en de gegevens
naar de netwerkcontroller zijn gedownload, kan het systeem
zonder de configuratie-pc werken. De configuratiesoftware is
alleen tijdens de installatie nodig en voor het wijzigen van een
bestaande systeemcon-figuratie. De configuratiesoftware is
zodanig ontworpen dat zelfs nieuwe gebruikers gemakkelijk
door de configuratie kunnen navigeren.

Software voor diagnose en logboekregistratie
De belangrijkste functie van de software voor diagnose en
logboekregistratie is het bewaken en vastleggen van de status
van alle elementen van het PA-systeem. Deze software
(gebaseerd op een server-client principe) registreert alle
gebeurtenissen, zoals oproepen en wijzigingen in de status
van de systeemcomponenten, en geeft de huidige status van
het systeem weer. De software biedt de mogelijkheid van
realtime logboekregistratie op een pc (vereist Open Interface
applicatie op diezelfde PC)
Software voor bestandsoverdracht
De software voor bestandsoverdracht verzendt zowel
gegevens- als berichtbestanden van de pc naar de
netwerkcontroller. Via deze applicatie kan eveneens de
softwareversie van uw hele Praesideo Systeem opgewaardeerd
worden voor de laatste functies en verbeteringen.

Bestelinformatie
PRS-SW

BOSCH Praesideo by COMMpunt
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2.1.2.2

Praesideo Server Software voor PC oproeppost

De PRS-SWCS PC-oproepserver is een Windows-service die via TCP/IP op een of meer
Praesideo-netwerkcontrollers wordt aangesloten. De server wordt gebruikt in combinatie met één
of meer clienttoepassingen, zoals de PC-oproeppostclient en de PC-telefooninterfaceclient en
handelt alle operationele aanvragen af.
Dongle
De PRS-SWCS PC-oproepserver gebruikt een USB-dongle voor systeemidentificatie voor alle licentiedoeleinden. De dongle wordt bij de PRS-SWCS PCoproepserver geleverd.
Licentie
De PRS-SWCS PC-oproepserver wordt standaard geleverd met een
licentie voor één netwerkcontroller. Aanvullende licenties voor meer
netwerkcontrollers, die worden aangesloten op dezelfde PRS-SWCS PCoproepserver, zijn beschikbaar als PRS-SWCSL NCO-licentie voor de
PCoproepserver.
Voor toepassingen zoals de PRS-CSC PC-oproeppostclient, is eveneens
een licentie vereist. Slechts één toepassingslicentie is vereist, ongeacht
het aantal clients (bedieningspanelen) dat wordt aangesloten.
Kenmerken:


Werkt voor meerdere oproeppostclients en/of
telefooninterfaceclients



Beheert meerdere netwerkcontrollers in uitgebreide systemen



Inclusief een licentie voor één netwerkcontroller



Beheert gebruikerstoegang met te selecteren rechten per gebruiker

Bestelinformatie
PRS-SWCS

Omschrijving
Praesideo Server Software voor PC Oproeppost, inclusief licentie voor 1 NCO

Meegeleverde onderdelen:


PRS-SWCS PC-oproepserver-licentie (inclusief licentie voor één netwerkcontroller)



USB-dongle



PRS-SW Praesideo-software-cd
PC Call Server

PC Call Station Client
Touch
Screen

Ethernet

NCO

De PRS-SWCS PC-oproepserver wordt geconfigureerd via de
meegeleverde PC-oproepserverconfiguratieclient die op
dezelfde computer wordt uitgevoerd.
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2.1.2.3

Praesideo Server Licentie voor bijkomende NCO met PC
oproeppost

PC CST
Client
PC CST
Client

Server

Dongle

PC CST
Client

NCO 1

NCO 2

Bestelinformatie
PRS-SWCSL-E

2.1.2.4

Omschrijving
Praesideo Server Licentie voor bijkomende NCO (e-code)

Praesideo Client licentie voor onbeperkt aantal
oproeppostclients

De PC-oproeppostclient (call station) is een client van de PCoproeppostserver welke op Windows- XP of Vista kunnen opereren. De
Client kan op dezelfde of verschillende computer(s) als de Server
geïnstalleerd worden. Eén licentie laat een onbeperkt aantal call station
clients toe.
Kenmerken:


Grafische PC interface voor operatoren met een synoptische
controle en bediening van zones over verschillende tabbladen



Configureerbare toegangsrechten voor meerdere gebruikers



Beheer van oproepen en achtergrondmuziek



Ondersteunt meerdere Netwerk Controllers in één systeem



Interface ondersteunt de gebruiker in een instelbare taal

Bestelinformatie
PRS-CSC-E

Omschrijving
Praesideo Licentie voor Client PC (e-code)

Zoneselectie en oproep activeren via een PC call station client geïnstalleerd op een
touch screen.
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2.1.2.5

Praesideo Telefoon Interface Client voor PC
oproeppostserver

De PC telefoon interface is een client van de PC Call server welke op
Windows- XP of Vista kan opereren. De PC telefoon interface moet op
dezelfde computer als de Server geïnstalleerd worden.
Via een audioverbinding tussen de Server PC en een analoge ingang
van Praesideo komt de vocale verbinding tot stand. Voor POTS
telefonie (Plain Old Telephone system) is een extra interface vereist,
welke de verbinding tussen de PABX en het IP netwerk realiseert. VoIP
telefonie en Soft Phones (telefoonsoftware op computers in hetzelfde
netwerk) worden standaard ondersteund.
Kenmerken:


PC interface software om oproepen in het Praesideo systeem
via een telefoon uit te voeren



Configureerbare toegangsrechten per gebruiker



Oproepen worden opgenomen alvorens af te spelen



Ondersteunt meerdere Netwerk Controllers in één systeem

Bestelinformatie
PRS-TIC-E

Omschrijving
Praesideo Telefoon Interface Client voor PC oproeppostserver (e-code)

oproepen via POTS telefoontoestellen

oproepen via telefoonsoftware

Algemene opmerking voor softwares:
Bij de bestelling van een software-onderdeel (PRS-SWCSL-E, PRS-CSC-E, PRS-TIC-E) wordt u
per email een autorisatiecode opgestuurd, de software bevindt zich reeds op de Praesideo Core
CD-rom welke met de netwerk controller meegeleverd werd (zie ook, PRS-SW).
Aan de hand van de verkregen autorisatiecode en het serienummer van de dongle kan u een
licentienummer bekomen door u te registreren op https://license.boschsecurity.com.
Ook om achteraf extra applicaties toe te voegen dient u zich aan te melden op deze website,
vervolgens ontvangt u een nieuwe licentiecode welke alle autorisaties voor uw applicaties bevat.
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2.1.3

Praesideo vermogensversterkers

De Praesideo-serie omvat vier typen versterkers. Deze verschillen in het aantal versterkerkanalen
per frame: één, twee, vier of acht.
De versterkers kunnen op uitgangstrappen van 100 V, 70 V en 50 V worden ingesteld. Ze bieden
functies voor aardlek- en kortsluitdetectie en kunnen omwille
van bewakingsdoeleinden hun eigen piloottoon genereren.
Basisfuncties
De versterkers ontvangen ingangssignalen via het netwerk. Ze
hebben ook twee aanvullende audioingangen (vier voor LBB
4428/00) voor lokale audio. De acht contactingangen zijn vrij
programmeerbaar voor systeemacties en aan deze ingangen
kunnen prioriteiten worden toegewezen. Elke contactingang
kan de aangesloten lijn bewaken op onderbroken en
kortgesloten circuits. De contactuitgangen zijn vrij
programmeerbaar voor storingen en oproepen.
Met het display voor 2 x 16 tekens en de draaischakelaar kan
statusinformatie worden opgevraagd. Wanneer de audiomonitormodus actief is, wordt de VU-meter getoond. Met een
hoofdtelefoon kan audio mee worden beluisterd.
De units zijn zelfbewakend en geven hun status continu aan de
netwerkcontroller door. Ze ondersteunen kabels met zowel één
aftakking als met redundante ringleiding. De versterkers
hebben een wisselfunctie voor overschakeling naar reserveversterkers. De versterkers worden met overschakelrelais
geleverd. De versterkers hebben een ingang voor backupvoeding van 48 VDC.
De digitale audiobewerking kan drie parametrische equalizersecties en twee egalisatie-equalizer-secties per kanaal met te
configureren audiovertraging bewerken. Dankzij de aansluiting
voor een omgevings-microfoon kan het uitgangsniveau worden aangepast voor maximale
spraakverstaanbaarheid.
Kenmerken:


Equalisatie, automatische volumeregeling en vertraging voor elk versterkerkanaal



Versterkerbewaking en overschakeling naar reserveversterkers



Luidsprekerlijn- en luidsprekerbewaking (LBB 4428/00 alleen lijnbewaking)



Acht contactingangen en 1, 2, 4 of 8 contactuitgangen



Bewaking van de aangesloten lijn naar de contactingangen



Twee audio-ingangen (4 audio-ingangen voor LBB 4428/00)



Redundante netwerkaansluiting

Bestelinformatie
LBB4421/10
LBB4422/10
LBB4424/10
LBB4428/00

Omschrijving
Praesideo Vermogenversterker 1X500W
Praesideo Vermogenversterker 2X250W
Praesideo Vermogenversterker 4X125W
Praesideo Vermogenversterker 8X60W

Meegeleverde onderdelen:
19” montagebeugels
Randapparatuur:
Optionele printplaatjes voor luidsprekerlijnbewaking
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Automatische volumeregeling
AVC (Automatic Volume Control) verbetert
de verstaanbaarheid van oproepen en de
hoorbaarheid van achtergrondmuziek in
rumoerige omgevingen. De regeling past
het oproepvolume in een zone aan het
omgevingsgeluid aan en voorkomt
eveneens te luide, hinderlijke
mededelingen. Het omgevingsgeluid wordt
gemeten door registrerende microfoons die
aan iedere willekeurige audio -ingang van
het systeem kunnen worden aangesloten.
De Praesideo vermogenversterkers
beschikken over een automatische volumeregeling per luidsprekerzone. De AVC microfoons
worden eveneens gesuperviseerd wanneer deze aangesloten worden op een ingang van een
vermogenversterker.
Het systeem maakt gebruik van een gemiddelden -filter om het gemiddelde omgevingsgeluid uit
het signaal van de registrerende microfoon af te leiden. Deze geluidsmeting wordt vervolgens door
het optische net gestuurd waardoor, afhankelijk van de meetwaarde, eender welke zone(s) van
eender welke vermogenversterker(s) in functie kan onderdrukt worden.
Bij laag omgevingsgeluid wordt het luidsprekersignaal automatisch onderdrukt, wanneer er het
achtergrond-lawaai toeneemt keert het volume van het PA systeem tot het nominaal ingestelde
volume terug. Tijdens de oproep zelf wordt tijdelijk geen rekening gehouden met het gemeten,
geluid om te vermijden dat de aankondiging zelf als omgevingsgeluid zou aanzien worden.
Equalizer
Per luidsprekerzone van een Praesideo vermogenversterker kan een afzonderlijke
geluidsverwerking worden ingesteld. We onderscheiden 7 filters in 5 gebieden, teneinde een
luidsprekerzone optimaal af te stellen naar gelang het type luidspreker, akoestische
eigenschappen van de ruimte en spraak- of muziekdoeleinden.
 Hoogdoorlaatfilter met een vaste kwaliteitsfactor en steilheid.
 Egalisatiefilter voor lage frequenties met een vaste kwaliteitsfactor.
 Volledig parametrische sectie: Drie volledig parametrische secties met een instelbare
kwaliteitsfactor, versterking en frequentie.
 Egalisatiefilter: Een egalisatiefilter voor hoge frequenties met een vaste kwaliteitsfactor.
 Laagdoorlaatfilter: Een laagdoorlaatfilter met een vaste kwaliteitsfactor en steilheid.

Instelling van een voor spraak geoptimaliseerde geluidsbewerking op een uitgang van een vermogenversterker
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Compensatie voor de traagheid van het geluid
Bij toepassing van een public addressysteem voor een stadion, perron of tunnel ondervinden de
luisteraars de vertraging van het geluid omdat het geluidgolven van verschillende luidsprekers (of
hoorns) op verschillende ogenblikken aan het oor van de luisteraar komt. Dit fenomeen
veroorzaakt echo’s en nagalm wat nefast is voor de spraakverstaanbaarheid
Om dit storend effect te verhelpen, wordt het geluid van elke luispreker (of groep van luidsprekers)
vertraagd per luidsprekerzone van de Praesideo vermogenversterkers. De vertraging wordt
ingesteld als de afstand in meter via de configuratiesoftware. De luidsprekers in het midden van het
perron krijgen de grootste vertraging. Op die manier komt het geluid van verschillende luidsprekers
op hetzelfde ogenblik aan voor de luisteraars.

Met de vertragingsfunctie bereikt het geluid van verschillende hoorns de luisteraar op hetzelfde ogenblik

Typische toepassingen zijn tunnels, luchthaven terminals, kerken, metro’s, stations.
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2.1.4

Praesideo Basisversterkers

De basisversterkers zijn een voordelig alternatief voor de Praesideo vermogenversterkers wanneer
er geen geïntegreerde functies voor digitale signaalbewerking vereist zijn (equalizers, vertraging en
AVC).
In plaats van een Praesideo netwerkaansluiting zijn deze versterkers op het Praesideo netwerk
aange-sloten via de PRS-16MCI Multi Channel Interface, die audio -signalen aan alle kanalen van
de basisverster-ker levert en hierover de volledige controle heeft. De basisversterkers worden
volledig bewaakt en storingen worden via de Multi Channel Interface aan de Praesideo
netwerkcontroller gemeld.
Basisfuncties
Aansluiting
De versterkers hebben ingebouwde
uitgangstransformatoren voor het aansturen van 70 en
100 V luidsprekers. Ze hebben afzonderlijke, tegen
overbelasting beveiligde aansluitingen, voor A- en B
luidsprekerconfiguratie, die de klasse-A lusbekabeling
ondersteunen. De configuratie van de afzonderlijke A- en
B-groepen van elk kanaal kan redundant worden
uitgevoerd. De apparaten zijn aangesloten op de PRS16MCI Multi Channel Interface voor audio, besturing en
bewaking, maar kunnen ook standalone werken.
De versterkers hebben analoge audiolijningangen voor
lokale audio met lage prioriteit. Netwerkaudio van de
Multi- Channel Interface schakelt de lokale audio uit.
Beveiliging
De apparaten werken niet alleen op netvoeding maar ook op accuvoeding van 48 V, die als backup dient voor noodgevallen, waarbij automatisch wordt omgeschakeld. Ze bewaken de beide
voedingen en zichzelf. Ze kunnen optioneel luidsprekers en hun lijnen bewaken, wanneer ze
samen met de PRS-16MCI Multi-Channel Interface worden gebruikt. Bij een complete
kanaalscheiding kan één kanaal van de versterker als reserveversterker voor het andere
versterkerkanaal fungeren.
De versterker heeft een beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting. Een beveiligingscircuit
tegen oververhitting schakelt de vermogensfase uit en activeert de storings-LED op het frontpaneel
als de interne temperatuur een kritieke grens bereikt.
Kenmerken:


Uiterst efficiënt(e) klasse D-versterkerkan(a)al(en)



Geschakelde voeding



Lokale audio-ingangen



Werkt op netvoeding en op accu



Volledige bewaking

Bestelinformatie
PRS-8B060
PRS-4B125
PRS-2B250
PRS-1B500

Omschrijving
Praesideo Basisversterker 8X60W
Praesideo Basisversterker 4X125W
Praesideo Basisversterker 2X250W
Praesideo Basisversterker 1X500W

Meegeleverde onderdelen:
Cat5 kabels voor aansluiting met de Multi-Channel-Interface
19” montagebeugels
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2.1.5

Praesideo Meerkanaals Interface

De PRS-16MCI is onderdeel van het optische Praesideo netwerk
en dient als interface naar de Praesideo basisversterkers die niet
over een eigen netwerkaansluitingen beschikken. De interface is
bedoeld voor Public Address- en ontruimingssystemen. De
meerkanaals interface biedt 16 configureerbare uitgangskanalen
(14 hoofduitgangen en twee reserve-uitgangen). De PRS-16MCI
voorziet de basisversterkers van audiosignalen en heeft volledige controle over de versterkers. De
interface bewaakt zowel zichzelf als de aangesloten basisversterkers en meldt fouten aan de
Praesideo netwerkcontroller (conform EN 60849).
Piloottoondetectie voor gebruik met Praesideo generatie 2 eindelijnbewakingsprintjes is standaard
geïntegreerd voor gebruik met de basisversterkers.
Basisfuncties
De PRS-16MCI is de interface tussen het Praesideo-netwerk en
de Praesideo basisversterkers. De interface kan via de
aangesloten versterkers of vanuit het netwerk van spanning
worden voorzien.
De interface is voorzien van 16 audiokanalen voor maximaal 14
hoofdversterkers (zones) en twee reserve -versterkers. Deze kunnen worden toegewezen uit een
matrix van 28 aparte Praesideo -kanalen. Er zijn aansluitingen voor 32 contactingangen en 16
contactuitgangen.
De interface bewaakt zowel zichzelf als alle aangesloten basisversterkers. De interface bewaakt de
functies van de versterkers en kan een reserve -versterker activeren om een hoofdversterker te
vervangen wanneer deze een storing meldt. De doorlus in- en uitgang ondersteunt de
foutbestendige modus en stuurt noodoproepen nog door zelfs wanneer de interface defect is. Een
controller voor bewaking van meerdere lijnen en luidsprekers is een standaardonderdeel. De
interface kan worden geconfigureerd voor redundante A/B-bekabeling of klasse- Aluidsprekerlusbekabeling van de aangesloten basisversterkers. Alle instellingen worden via het
netwerk met behulp van de configuratiesoftware uitgevoerd.
Kenmerken:


Interface naar Praesideo-basisversterkers



16 audiokanalen



Redundante opische verbinding met het netwerk



Aansluitingen voor contactingang en -uitgang



Volledige bewaking

Bestelinformatie
PRS-16MCI

Omschrijving
Praesideo Multi Channel Interface

Meegeleverde onderdelen:
19” montagebeugels

Ch 1 - 8

Ch 9 - 14

Spare amp
1-2

Aansluiting van cat5 kabels (max. 3 meter) voor data, 24Vdc van BAM naar MCI, lijnsignaal, 100V voor lijnsupervisie
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2.1.6

Praesideo Oproepposten, uitbreidingen en kits

2.1.6.1

Basisoproeppost

De basisoproeppost kan handmatige of opgenomen mededelingen doen aan alle
vooraf toegewezen zones. De basisoproeppost heeft een microfoon op een
flexibele steel, een "druk-en-spreek"-knop, een luidspreker en een aansluiting
voor een headset. De LBB 4430/00 kan met maximaal 16 bedieningspanelen
(LBB 4432/00 of LBB 4434/00.
Basisfuncties
De oproeppost heeft een bewaakte cardioïde microfoon op zwanenhals voor
goede spraak-verstaanbaarheid. Met een begrenzer en een spraakfilter wordt de
verstaanbaarheid verbeterd en het uitvallen van de audio voorkomen. De oproeppost heeft een
volumeregeling voor de monitorluidspreker en de headset. Wanneer er een attentiesignaal of een
vooraf opgenomen bericht wordt afgespeeld, activeert de oproeppost de luidspreker. Wanneer een
headset is aangesloten, neemt deze de plaats in van de microfoon en luidspreker.
De oproeppost heeft zijn eigen DSP (digital signal processing)
en converteert tussen analoge en digitale audio. Tot de
audioverwerking kunnen bijvoorbeeld instelbare gevoeligheid,
begrenzing en parametrische equalisatie behoren.
Er kunnen maximaal 16 bedieningspanelen via een seriële
communicatieverbinding met een oproeppost worden
verbonden. De oproeppost levert de spanning voor de
bedieningspanelen. Er kunnen maximaal 224 prioriteiten aan
een oproeppost worden toegewezen. Alle configuratiewerkzaamheden kunnen via de Praesideo netwerkcontroller
worden uitgevoerd.

voor spraak geoptimaliseerde
geluidsbewerking

De oproeppost wordt volledig bewaakt en is conform EN 60849. De oproeppost ondersteunt
foutbestendige werking. Zelfs als de Praesideo-netwerkcontroller uitvalt, is de oproeppost nog
steeds in staat noodoproepen door te geven.
Kenmerken:


Redundante netwerkaansluiting



Melding voeding ‘AAN’



Status/storing-indicaties



Indicatie dat het prioriteitsniveau van de bestemmingen hoger is dan dat van de in
behandeling zijnde mededeling



Bewaking van microfooncapsule

Bestelinformatie
LBB4430/00

Omschrijving
Basisoproeppost

Meegeleverde onderdelen: 1 flat cable voor aansluiting van de eerste oproeppost –uitbreiding
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2.1.6.2

Oproeppost bedieningspaneel

Het oproeppost bedieningspaneel wordt gebruikt in combinatie met de
basisoproeppost om oproepen of opgenomen berichten in toegewezen
zones te doen, om zones te selecteren of om voorgeprogrammeerde acties
uit te voeren. Het oproeppost bedieningspaneel heeft acht programmeerbare
toetsen, elk met een tweekleurige status- LED.
Basisfuncties
De toetsen van het bedieningspaneel kunnen voor de volgende acties
worden geprogrammeerd:


Besturingsfuncties: opnieuw opvragen selectie, oproep activeren, selectie ongedaan
maken, achtergrondmuziek uit, volumeregeling achtergrondmuziek, bevestigen storing,
etc.



Bronnen selecteren: kanaal voor achtergrondmuziek, vooraf opgenomen berichten,
waarschuwingstonen en alarmsignalen

 Bestemmingen selecteren: zones en zonegroepen
De toetsen kunnen worden geprogrammeerd voor verschillende bedrijfsmodi zoals de functie
tijdelijk of geschakeld. Naast elke toets zit een tweekleurige status- LED. Naast elke LED zit een
doorzichtige, afneembare labelhouder waarin een functie- of zonelabel voor de toets kan worden
geplaatst. Veiligheidskappen die voorkomen dat de toetsen per ongeluk worden geactiveerd, zijn
optioneel beschikbaar. Het bedieningspaneel wordt van stroom voorzien door de oproeppost
waarop het paneel is aangesloten.
Bestelinformatie
LBB4432/00

Omschrijving
Oproeppost bedieningspaneel

Meegeleverde onderdelen:
1 flat cable voor aansluiting van de volgende oproeppost –uitbreiding
1 verbindingssteun
1 set tekstlabels
Accessoires: afdekkapjes voor toetsen (LBB4436/00)

2.1.6.3

Numeriek bedieningspaneel voor oproeppost

Het numeriek bedieningspaneel wordt in combinatie met een basisoproeppost
of een externe oproeppost gebruikt. De oproeppost voorziet in de microfoon en
de PTT-knop (Push-To-Talk), terwijl het numerieke bedieningspaneel voor
gebruikerstoegang, zone- en zonegroepselectie kan worden gebruikt. Voor
vooraf geconfigureerde acties werkt het numeriek bedieningspaneel samen
met de oproeppost bedieningspanelen. De ingebouwde LCD geeft de
gebruiker feedback. Bijkomend kunnen hieraan maximaal 15 andere
bedieningspanelen voor de bediening van functies worden gekoppeld.
Basisfuncties


Gebruikerstoegang tot de oproeppost met gebruikersnummer en PIN, te configureren voor
meerdere gebruikers, met time-out en handmatige vergrendeling



Zones en zonegroepen selecteren als bestemmingen voor oproepen en
achtergrondmuziek; maximaal acht zones en/of zonegroepen kunnen in een tekenreeks
worden ingevoerd.

Bestelinformatie
PRS-CSNKP

Omschrijving
Numeriek bedieningspaneel voor oproeppost

Meegeleverde onderdelen:
1 flat cable voor aansluiting van de volgende oproeppost –uitbreiding
1 verbindingssteun
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2.1.6.4

Oproeppost kit

De oproeppost kit is bedoeld om klantspecifieke oproepposten te creëren
die dezelfde functionaliteit hebben als de basisoproeppost LBB4430/00.
De oproeppost bevat een ingebouwde begrenzing en spraakfilter voor
een betere spraakverstaanbaarheid. Op de oproep-post kit kan een
externe voeding worden aangesloten. Twee bewaakte contactingangen
zorgen voor statusinformatie over de voeding.
Basisfuncties
De oproeppost kit is voorzien van een begrenzer en een spraakfilter. Hierdoor wordt de
spraakverstaanbaarheid verbeterd en het wegvallen van geluid voorkomen. Er kunnen een
potentiometer voor volumeregeling van de monitorluidspreker en een headset worden aangesloten.
Wanneer er een attentiesignaal of een vooraf opgenomen bericht wordt afgespeeld, activeert de
oproeppost de luidspreker. De oproeppost heeft zijn eigen DSP en converteert tussen analoge en
digitale audio. De mogelijkheden van audioverwerking zijn onder meer gevoeligheidsinstelling,
begrenzing, parametrische equalisatie.
Er kunnen maximaal 16 bedieningspanelen (LBB 4432/00 of LBB 4434/00) via een seriële
communicatieverbinding met een oproeppostkit worden verbonden. Uitbreiding met een
alfanumeriek bedieningspaneel (PRS-CSNKP) is ook mogelijk. De oproeppost levert de spanning
voor de bedieningspanelen.
De oproeppost kit wordt volledig bewaakt en voldoet aan de EN 60849. De oproeppost ondersteunt
foutbestendige werking. Zelfs als de Praesideo netwerkcontroller uitvalt, is de oproeppost nog
steeds in staat noodoproepen door te geven.
Bestelinformatie
LBB4433/00

Omschrijving
Oproeppost bedieningspaneel

Meegeleverde onderdelen:
1 set connectoren

2.1.6.5

Bedieningspaneelkit

De bedieningspaneel kit wordt in combinatie met een oproeppost kit of
basis- oproeppost gebruikt om oproepen of opgenomen berichten in
toegewezen zones te doen, of om voorgeprogrammeerde acties uit te
voeren.
De kit heeft dezelfde functies als het LBB 4432/00 bedieningspaneel
van de oproeppost. Een van de belangrijkste toepassingen is de
ontwikkeling van brandweerpanelen. Doordat de bedieningspaneel kit van de oproeppost acht
programmeerbare ingangsaansluitingen heeft, elk met twee bijbehorende uitgangsaansluitingen, is
het echter ook voor andere besturingstoepassingen uitermate geschikt.
Bestelinformatie
LBB4434/00

Omschrijving
Oproeppost bedieningspaneel

Meegeleverde onderdelen:
1 flat cable
1 set connectoren

Voorbeeld van een op maat gemaakt brandweerpaneel voor Praesideo
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2.1.7

Praesideo Gedecentraliseerde Oproepposten

Max. 1000m

Max. 1000m
Max. 1000m

2.1.7.1

Lange afstand oproeppost

De PRS-CSR is een oproeppost met dezelfde functionaliteit als de
basisoproeppost LBB4430/00, maar die via een CAT-5- kabel met RJ 45
connectoren en een interface aan het Praesideo-netwerk verbonden wordt.
Sluit één op één op de oproeppost-interface PRS-CSI aan, die deel uitmaakt van
het optische Praesideo-netwerk. De CAT-5- kabel, voor overdracht van audio en
besturingsgegevens, kan tot 1 km lang zijn. De lengte van de CAT-5-kabel is niet
opgenomen in de kabellengte van het optische Praesideonetwerk. Hierdoor wordt
de mogelijke totale lengte van het optische netwerk aanzienlijk vergroot. De PRS-CSR kan met
maximaal 16 bedieningspanelen (LBB4432/00 of LBB4434/00), elk met acht configureerbare
toetsen worden uitgebreid. Uitbreiding met een alfanumeriek bedieningspaneel (PRS-CSNKP) is
ook mogelijk.
De oproeppost wordt gevoed vanuit de interface via de CAT-5-kabel, maar is bovendien uitgerust
met een lokale voedingsaansluiting wanneer een zeer lange kabel en een groot aantal
bedieningspanelen geïnstalleerd werden.
De externe oproeppost wordt volledig bewaakt en voldoet aan de EN 60849. De oproeppost
ondersteunt foutbestendige werking. Zelfs als de Praesideo netwerkcontroller uitvalt, is de
oproeppost nog steeds in staat noodoproepen door te geven.
Bestelinformatie
PRS-CSR

Omschrijving
Lange afstand oproeppost

Meegeleverde onderdelen: 1 flat cable voor aansluiting van de eerste oproeppost –uitbreiding

Power
connector
+ CI 1&2
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2.1.7.2

Oproeppost-interface

De PRS-CSI is een interface tussen één lange -afstands oproeppost, PRSCSR, of een lange -afstand oproeppostkit, PRS-CSRK, en het optische
Praesideo netwerk. De interface maakt gebruik van een CAT-5-kabel voor de
verbinding met de lange afstand oproeppost. De CAT-5-kabel, voor overdracht
van audio en besturingsgegevens, kan tot 1 km lang zijn. De lengte van de
CAT-5-kabel is niet opgenomen in de kabellengte van het optische Praesideonetwerk. Hierdoor wordt de mogelijke totale lengte van het optische netwerk aanzienlijk vergroot,
met name wanneer de oproeppost zich op grote afstand van de rest van het systeem bevindt.
De oproeppost-interface kan worden gevoed door het Praesideo netwerk en/of door een lokale
voeding (back-up voeding). De interface wordt volledig bewaakt en voldoet aan de EN 60849.
De interface ondersteunt zijn eigen volledige bewaking, de bewaking van de oproeppost en de
verbinding, alsmede de bewaking van twee contactingangen. De interface ondersteunt de
failsafemodus van lange-afstand oproepposten en maakt doorgifte van noodoproepen mogelijk,
zelfs bij uitval van de netwerkcontroller.
Kenmerken:


Verbindt een lange-afstand oproeppost met het Praesideo-netwerk via CAT-5-kabel (tot
maximaal 1 km)



Gevoed door Praesideo-netwerk en/of lokale voeding



Twee bewaakte contactingangen



Ingebouwde DSP voor audiobewerkingsfuncties



Volledige bewaking van de eenheid

Bestelinformatie
PRS-CSI

Omschrijving
Oproeppost interface

Meegeleverde onderdelen:
1 Voedingsconnector

2.1.7.3

Lange-afstand Oproeppostkit

De PRS-CSRK is een PCB met dezelfde functionaliteit als de lange-afstand
oproeppost PRS-CSR, maar zonder behuizing en andere onderdelen. Hij is
bedoeld voor de constructie van klantspecifieke toepassingen. Deze wordt via
een CAT-5-kabel één-op-één op de oproeppostinterface, PRS-CSI aangesloten.
Er kunnen maximaal 16 bedieningspanelen via een seriële
communicatieverbinding met een oproeppost worden verbonden. Uitbreiding met een numeriek
bedieningspaneel is ook mogelijk.
Kenmerken:


Kan via CAT-5-kabel worden aangesloten op oproeppost-interface



Max. 1 km van het optische Praesideo-netwerk



Gebruikt standaard Praesideo-bedieningspanelen voor uitbreiding



Ingebouwde begrenzing



Wordt gevoed met CAT-5 en/of locale voeding



Volledige bewaking

Bestelinformatie
PRS‑ CSRK

Omschrijving
Lange-afstand Oproeppostkit

Meegeleverde onderdelen:
1 set connectoren
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2.1.8

Praesideo Call Stacker

De oproepstacker is een kleine unit die oproepen opneemt die niet naar
alle benodigde zones kunnen worden verzonden omdat sommige zones
bezet zijn door een oproep met een hogere prioriteit. Wanneer deze zones
weer beschikbaar zijn, wordt de oproep automatisch in de resterende
zones herhaald, en wel in allemaal tegelijk of achtereenvolgens in elke
zone apart.
De unit kan tot 16 oproepen in een hoogwaardige kwaliteit opslaan, met
een maximum van drie minuten voor elke oproep, inclusief attentiesignalen en vooraf opgenomen
berichten.
Het afspelen van een oproep kan worden gestart terwijl de oproep nog wordt opgenomen. De unit
kan maximaal acht oproepen tegelijkertijd opnemen en/of afspelen.
Tijdverschuiving en oproepstacking kunnen worden gecombineerd.
Aanvullende units kunnen aan een systeem worden toegevoegd om het aantal oproepen dat kan
worden opgenomen uit te breiden.
De opgenomen oproepen gaan verloren wanneer de stroom wordt uitgeschakeld/uitvalt en worden
niet bewaakt. Daardoor is de oproep stacker functie niet geschikt voor noodoproepen.
Kenmerken:


Neemt oproepen op voor automatisch afspelen in zones die voorheen bezet waren
(oproepstacker)



Onderdrukking van akoestische terugkoppeling doordat een oproep wordt opgenomen met
vertraagde uitzending (tijdverschuiver)



Mogelijkheid om een oproep te beluisteren voordat deze wordt uitgezonden
(voorbeluisteren)



Kan maximaal acht oproepen tegelijkertijd opnemen en/of afspelen



Kan maximaal 16 oproepen opslaan



Kan rechtstreeks op een Praesideo-netwerk worden aangesloten

Bestelinformatie
PRS‑ CRF

Omschrijving
"Call Stacker" Oproep Opename- en Weergavetoestel

Meegeleverde onderdelen:
1 montagebeugel
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2.1.9

Praesideo IP- Audio-, ingang- en uitganginterface

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
aangesloten op 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 afspelen 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 kan worden aangesloten op Ethernetnetwerken van 10 en 100 Mbit en geeft het IPadres aan dat door een DHCP-server is toegekend. Het apparaat kan bovendien het netwerk
afzoeken naar een vrij IP-adres, of kan een statisch IP-adres toegewezen krijgen. Een tweede
Ethernet –verbinding is beschikbaar ter ondersteuning netwerkredundantie.
Voor aanvullende seriële communicatie via het IP-netwerk is een RS 232-interface beschikbaar.
Kenmerken:


Bewaakte audio verbinding en gesuperviseerde contactingangen en –uitgangen



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



Ondersteunt opnieuw uitzenden (re-broadcast)



Te configureren audio -vertraging op de uitgang



EN 60849-conforme IP –oplossing

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

Audio

Audio

Audio

Audio

1
CI

1
CO

8
1

CO

8
1

8

CI

RS232

8
RS232

Bestelinformatie
PRS-1AIP1

Omschrijving
IP-audio-interface

Meegeleverde onderdelen:
1 Voeding
1 set connectoren
Toepassingsvoorbeelden:
LAN/WAN

CO
CI
Audio

CI
CO
Audio






Audio routing
EOL detectie
Zone selectie
tot 8 zones
EN 60849 Conform

Zone

Zone

IP audio-interface voor uitbreiding van een PA-EVAC installatie met extra zones over IP

LAN/WAN

CO
Audio

 Remote call station
 PC Call station

CI
Audio

IP audio-interface voor EVAC conforme oproepen en zoneselectie via bedieningsinterface
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2.1.10 Praesideo Audio Expander
Via de audio expander kan men vier analoge in- en vier
uitgangen toevoegen of extraheren in of uit het
Praesideo systeem. Deze expander heeft
contactingangen en - uitgangen voor externe
aansluitingen. De expander kan de audio -ingangen
permanent of voorwaardelijk naar iedere zone of andere
audio -uitgang routeren. De routeringscondities worden
geconfigureerd met de configuratiesoftware. De audiouitgang kan naar iedere audio -ingang geprogrammeerd worden.
Basisfuncties
De audio expander heeft vier gescheiden analoge audio -ingangen. Twee daarvan zijn
omschakelbaar tussen microfoon- en lijnsignaal. De overige twee ingangen zijn lijningangen. De
audio expander heeft vier gescheiden analoge audio -lijnuitgangen. De ingebouwde digitale audio bewerking heeft drie parametrische en twee grafische equalizer secties. Ze hebben tevens een
instelbaar bewakingssignaal van 20 kHz. Met het display voor 2 x 16 tekens en de draaischakelaar
kan statusinformatie worden opgevraagd.
Als de audio-bewakingsmodus actief is, wordt de VU-meter getoond. De audio kan ook met een
hoofdtelefoon worden gecontroleerd. De acht contactingangen zijn vrij programmeerbaar voor
systeemacties en aan deze ingangen kunnen prioriteiten worden toegewezen. Elke contactingang
kan de aangesloten bekabeling bewaken op open verbinding en kortsluiting. Vijf contactuitgangen
zijn vrij programmeerbaar voor storingen en oproepen.
De audio-expander ondersteunt redundante netwerkbekabeling. Het netwerk kan één aftakking zijn
of een redundante ringleiding. De expander wordt via netwerkkabels gevoed vanuit de
netwerkcontroller. De expander is zelfbewakend en geeft zijn status continu aan de
netwerkcontroller door.
Kenmerken:


Vier audio -ingangen – twee instelbare microfoon/lijningangen en twee lijningangen



Vier audio -lijnuitgangen



Acht bewaakte contactingangen en vijf contactuitgangen



Audioverwerkingsfuncties



Redundante netwerkaansluiting



Hoofdtelefoonaansluiting en VU –meter per audiokanaal

Bestelinformatie
LBB4402/00

Omschrijving
Praesideo Audio Expander

Meegeleverde onderdelen:
19” montagebeugels
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2.1.11 Praesideo CobranetTM Interface
CobraNetTM, is een netwerkprotocol voor real-time
ongecomprimeerde digitale audiodistributie via standaard 100Base-T
Ethernet-netwerken. Typische toepassingen zijn het koppelen van
ruimten en audiodistributie over lange afstanden.
Audiokanalen van CobraNetTM kunnen worden geconfigureerd als
ingangen voor een systeem, waar ze permanent of voorwaardelijk
naar iedere zone of audiouitgang kunnen worden geleid. Oproepen
en achtergrondmuziek kunnen naar CobraNetTM -kanalen worden
gerouteerd. Digitale audio wordt direct tussen een audiosysteem en CobraNet TM geconverteerd,
met geen andere audioverwerking dan conversie van bemonsteringsfrequenties.
CobraNetTM is een geregistreerd handelsmerk van Peak Audio, een divisie van Cirrus Logic Inc.
Basisfuncties
Via de interface worden alleen audiokanalen geleid
(inclusief het behoud van volumeniveau), echter geen
besturingsgegevens. Dit houdt in dat, wanneer interfaces
worden gebruikt om meerdere systemen met elkaar te
verbinden, een master pc moet worden gebruikt om de
netwerkcontrollers via hun open interfaces te besturen.
De acht contactingangen zijn vrij programmeerbaar voor
systeemacties en aan deze ingangen kunnen prioriteiten
LAN netwerk
worden toegewezen. De contactingangen kunnen met
behulp van de configuratiesoftware ook geprogrammeerd
worden voor tijdelijke of wisselwerking. Elke contactingang kan de aangesloten lijn bewaken op
onderbroken en kortgesloten circuits.
Vijf contactuitgangen zijn vrij programmeerbaar voor storingen, oproepen en om de kanaalstatus
aan te geven. De interface ondersteunt redundante netwerkbekabeling van zowel een audiosysteem als CobraNetTM -netwerken. De interface wordt via Praesideo netwerkkabels vanuit de
netwerk-controller gevoed. De interface is zelfbewakend en geeft zijn status continu aan de
netwerkcontroller door.
Kenmerken:


Vier CobraNetTM audio -ingangen



Vier CobraNetTM audio -uitgangen



Acht bewaakte contactingangen en vijf contactuitgangen



Redundante Praesideo-netwerkaansluiting



Redundante CobraNetTM-netwerkaansluiting



Hoofdtelefoonaansluiting en VU-meter

Bestelinformatie
LBB4404/00

Omschrijving
Praesideo Cobranet Interface

Meegeleverde onderdelen:
19” montagebeugels
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2.2

Praesideo Randapparatuur

2.2.1

Praesideo Netwerk Splitter

De netwerksplitter wordt in een netwerk gebruikt om twee aftakkingen
van de hoofdkabel af te tappen. De splitter kan een externe
gelijkstroomvoeding of de voeding van de netwerkcontroller gebruiken.
De splitter schakelt automatisch naar de externe voedingseenheid
over wanneer hij daarmee verbonden is, zodat de belasting op het
hoofdnetwerk afneemt. De netwerksplitter kan bovendien dienen als
een repeater die de effectieve lengte van het hoofdnetwerk met nog
eens 50 meter uitbreidt.
Basisfuncties
De splitter sluit Praesideo units die met een aftakking zijn verbonden, op het hoofdnetwerk aan,
zonder echter de redundantie van de hoofdringleiding. De maximale voedingsstroomsterkte kan
voor elk van beide aftakkingen apart worden ingesteld. De stroom afkomstig van de externe
voeding wordt alleen gebruikt voor de aftakkingen en wordt niet naar de hoofdsysteemkabel
doorgevoerd. De netwerksplitter heeft twee LED's voor diagnostische doeleinden.
Kenmerken:


Twee Praesideo netwerkaansluitingen voor het hoofdnetwerk



Twee stroombegrensde netwerkaftakkingen



Ondersteunt redundante netwerkaansluiting op hoofdringleiding



Kan voeding van een externe voeding naar het netwerk doorvoeren



Indicatoren voor voedings- en storingsstatus

Bestelinformatie
PRS-NSP

Omschrijving
Praesideo netwerk splitter

Meegeleverde onderdelen:
1 Voedingsconnector
1 montagebeugel
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2.2.2

Praesideo Optische Interfaces

Algemeen
Kunststofvezelkabel wordt gebruikt om knooppunten
die minder dan 50 meter uit elkaar liggen onderling
NCO
met elkaar te verbinden. Voor afstanden van meer dan
FIN
FIN
50 meter of indien brandvertragende kabel vereist is
worden glasvezelkabels gebruikt. Een glasvezelinterface converteert kunststof- naar glasvezelkabel en
D > 50 m glass
omgekeerd.
fibre
Vermits de glasvezelbekabeling geen stroom
FIN
FIN
transporteert, hebben de glasvezelinterfaces een
Voeding
Voeding
voedingsingang waarmee de externe netwerksecties
van stroom worden voorzien. De glasvezelinterfaces
zijn van twee LED-lampjes voor diagnose voorzien.
Basisfuncties
Deze units vormen een interface tussen
glasvezelkabels en optische kunststofkabels en
ondersteunen redundante bekabeling. In veel toepassingen is dit nodig, omdat glasvezelkabels
veel grotere afstanden kunnen overbruggen dan optische kunststofkabels. Een conversie naar
glasvezelkabels moet weer naar optische kunststofkabels worden omgezet voordat andere
Praesideo units kunnen worden aangesloten. Met een externe voeding van 48 VDC kan elke
interface afzonderlijk delen van het netwerk voeden. Als een externe voedingsbron ontbreekt,
wordt de interface gevoed via de netwerk controller.
PRS-FIN & PRS-FINS
De PRS-FIN en PRS-FINS hebben twee contactingangen waarop de storingsuitgang van de
externe voeding (UPS) aangesloten kunnen worden, zodat de interfaces de voeding kunnen
bewaken en storingen aan de netwerkcontroller kunnen melden.
De PRS-FINS is identiek aan de PRS-FIN, maar accepteert single-mode glasvezelkabels. Dit
vergroot de maximaal toegestane kabellengte van een volledig Praesideo-netwerk echter niet. De
PRS-FINS wordt meestal in installaties gebruikt waar al single-mode (mono-mode) glasvezelkabel
aanwezig is. Anders is een multi-mode glasvezelkabel een voordeliger alternatief.
PRS-FINNA (nodeless interface)
De PRS-FINNA is identiek aan de PRS-FIN, maar heeft geen netwerk -knooppuntadres. Dit heeft
het voordeel dat de LBB 4414/10 niet een van de 60 mogelijke adressen in het netwerk inneemt.
Het nadeel hiervan is dat de status van de twee contactingangen niet beschikbaar is.
Control Inputs

Gegevens
Omschrijving
Connector
Kabeltype

System Bus

System Bus

Ex. voeding

In/Out

In/Out

Ext. voeding

Glass Fiber

Glass Fiber

In/Out

In/Out

PRS-FIN
PRS-FINNA
Glasvezelinterface voor
Glasvezelinterface zonder
Multimode
node voor Multimode
SC (transceiver Avago AFBR-5803Z)
62,5/125 µm of 50/125 µm multi-mode

Control Inputs

System Bus

Ext. voeding

In/Out

Glass Fiber
In/Out

PRS-FINS
Glasvezelinterface voor Singlemode
SC (transceiver Avago AFCT-5805BZ)
9/125 µm single-mode

Meegeleverde onderdelen: 1 Voedingsconnector, 1 montagebeugel
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2.2.3

Praesideo Onderdelen voor luidsprekerlijnbewaking

Het Praesideo-systeem maakt gebruik van een uniek principe voor luidsprekerlijnbewaking waarbij
geen extra kabel nodig is. Communicatie tussen de bewakingskaarten gebeurt via een onhoorbaar
signaal via de luidsprekerlijn zelf. De bewakings -slave ontvangt voeding van de versterker
Algemeen
Het principe bestaat uit detectie van een 20 kHz piloottoon door de slave -print op het einde van de
luidsprekerlijn waar bij aanwezigheid van dit signaal een signaal van 67kHz of 75kHz (resp. WLS1
of WLS2) wordt opgewekt en teruggestuurd naar de master-print over dezelfde luidsprekerlijn.
Bijgevolg is geen aparte retourdraad nodig om de status van de piloottoondetectie door te sturen.
We onderscheiden niet- geadresseerde (1e generatie) en geadresseerde (2e generatie)
piloottoondetectie. Deze laatste heeft het voordeel dat ook aftakkingen op een luidsprekerlijn
gesuperviseerd kunnen worden en waar in geval van defect de storing aanwijsbaar is.
Opmerking: combinatie van generatie 1 en 2 -bewaking op één versterker is niet toegestaan, eveneens dient men er zich
van te vergewissen dat de reserveversterker met dezelfde generatie luidsprekerlijnbewaking is uitgerust.

Basisfuncties
Voor elk versterkerkanaal wordt een master kaart (horizontaal of
verticaal) in de versterker gemonteerd.
De slave kaart past in de Bosch luidsprekerreeks
en kan in de laatste luidspreker van de lijn of in
een aparte behuizing aan het eind van de lijn
gemonteerd worden.
De aardlek- en kortsluitingdetectie voor de luidsprekerlijnen zijn in de
versterker opgenomen. Storingen in de luidsprekerlijn worden binnen 100 s. gedetecteerd en
gemeld. De piloottoongenerator voor de luidsprekerbewaking wordt in de versterker geactiveerd en
levert voeding aan het slave-apparaat. Met de configuratiesoftware kunt u de lijnbewaking per zone
aan- en uitzetten.

2.2.3.1

Wirefree Luidsprekerlijn Supervisie WLS1 (1e generatie)

De LBB 4442/00 bevat het master- en slave-apparaat voor de bewaking van één luidsprekerlijn.
Elk versterkerkanaal in een LBB 442x/x0 Vermogen Versterker is intern mechanisch en elektrisch
voor een LBB 4442/00 Master-kaart voorbereid.
Kenmerken:


Luidsprekerlijnbewaking zonder extra bekabeling



Montage van bewakings -master in de versterker



Montage bewakings -slave aan het eind van de luidsprekerlijn



Draadbreukdetectie



Compatibel met 100 V en 70 V luidsprekerlijnen

Bestelinformatie
LBB 4442/00

Omschrijving
Lijnbewakingsset; 1 master, 1 slave (WLS1)

Opmerking: WLS1 kan enkel gebruikt worden met de LBB442x/00 en /10 vermogenversterkers, niet met basisversterkers
Accessoires:
LBB 4446/00 beugels voor bewakingskaarten (10 stuks) voor montage van LBB 4442/00 slaves
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2.2.3.2

Wirefree Luidsprekerlijn Supervisie WLS2 (2e generatie)

Voor de bewaking van aftakkingen van luidsprekerlijnen en
luidsprekers wordt het gebruik van de LBB 4440/00 Master kaart in
combinatie met de LBB 4441/00 luidsprekerspoel- en LBB 4443/00
eindelijn- bewakingskaarten aanbevolen.
De Slave printjes hebben elk een individueel adres waardoor het
meteen duidelijk is waar de storing zich optreedt. Dankzij de
luidsprekerbewaking kan er tot op het niveau van de
luidsprekerspoel worden gesuperviseerd. De bewaking van
individuele luidsprekers en volledige luidsprekerlijnen kan gecombineerd worden.
Storingen in de luidspreker worden binnen 300 s gedetecteerd en gemeld, voor storingen in de
luidsprekerlijn gebeurt dat binnen 100 s.
De laatste luidspreker in een lijn vereist een end-of-line bewakingskaart of luidspreker
bewakingskaart. De meeste Bosch evacuatieluidsprekers hebben daarvoor reeds een voorziening.
Kenmerken:


Maakt individuele luidsprekerbewaking mogelijk



Breidt lijnbewaking uit naar meerdere vertakkingen van een luidsprekerlijn



Adresseerbare bewakingsapparatuur



Communiceert via luidsprekerlijnen, geen extra bedrading nodig



Grafische weergave van luidsprekerintegriteit mogelijk via open interface



Bestuurt maximaal 80 luidspreker- en lijnbewakingskaarten



Draadbreukdetectie

 Compatibel met 100 V en 70 V luidsprekerlijnen
De Multi Channel Interface is reeds uitgerust met Generatie 2 Luidsprekerlijn Supervisie Masters,
enkel aan het einde van de luidsprekerlijnen van de Basis Versterkers dient de Slave-kaart of de
luidsprekerspoelbewaking aangesloten te worden.

LBB4440/00

Bestelinformatie
LBB 4440/00
LBB 4441/00
LBB 4443/00

LBB4441/00

LBB4443/00

Omschrijving
Lijnbewakingsprint,Master (WLS2)
Luidsprekerbewakingsprint, Slave (WLS2)
Eindelijnsbewakingsprint, Slave (WLS2)

Opmerkingen:
WLS2 bewaking kan enkel gebruikt worden met de LBB442x/10 vermogenversterkers of de basisversterkers en wordt vanaf
Praesideo Softwareversie versie 2.20 en hoger ondersteund. WLS2 kan niet in de LBB442x/00 vermogenversterkers noch
in de LBB4428/00 gebruikt worden.
Om een storing in een luidsprekerlijn binnen de 100 seconden per luidsprekerzone te rapporteren is het maximaal aantal
eindelijnsdetectieprintjes beperkt tot 16 stuks per luidsprekerzone.
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2.2.4

Praesideo Optische Kabels

Dit is een speciale kabel met twee draden van kunsstofvezel voor
datacommunicatie en twee koperen kernen voor de voeding.
De netwerkkabels zijn leverbaar in verschillende lengtes met connectoren aan
beide uiteinden. Het laatste cijfer van het typenummer geeft de lengte van de
kabel aan. De LBB 4416/00 wordt geleverd zonder connectoren. De connectoren
(LBB 4417/00) voor de LBB 4416/00 zijn apart leverbaar.

2.2.4.1

Kabelrol

De kabel is 100 meter lang en wordt geleverd zonder netwerkconnectoren.
LBB 4417/00 connectoren worden aangebracht nadat de kabel op de
gewenste lengte is gebracht. Hij verbindt de netwerkcontroller met de
versterkers, audio -expanders, oproepposten enz.

Bestelinformatie
LBB 4416/00

Omschrijving
Netwerkkabel 100m (zonder connectoren)

Accessoires:
LBB 4417/00 connectoren (20 stuks)

2.2.4.2

Voorgemonteerde kabels

Deze kabels op vooraf bepaalde lengte beschikken over
voorgemonteerde Praesideo connectoren.
Ze verbinden de netwerkcontroller met de versterkers, audio- expanders,
oproepposten enz.

Bestelinformatie
LBB 4416/01
LBB 4416/02
LBB 4416/05
LBB 4416/10
LBB 4416/20
LBB 4416/50

Omschrijving
Netwerkkabel compleet 0,5m
Netwerkkabel compleet 2m
Netwerkkabel compleet 5m
Netwerkkabel compleet 10m
Netwerkkabel compleet 20m
Netwerkkabel compleet 50m

Accessoires:
LBB 4419/00 Kabelverbindingen (10 stuks)
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2.3

Praesideo Accessoires

2.3.1

Praesideo Netwerk connectoren

De set bevat 20 connectoren die in combinatie met de netwerkkabel
LBB 4416/00 kunnen worden gebruikt voor het op maat maken van
maximaal tien kabels. Voor de montage is de gereedschapset LBB
4418/00 voor kabels en connectoren nodig.

Bestelinformatie
LBB 4417/00

2.3.2

Omschrijving
Set netwerk connectors (20 stuks)

Praesideo Kabel connector kit

Gereedschapsset voor Kabelaansluiting
1

Normale kniptang

2

Striptang

3

Krimptang

4

Knip-/striptang voor de kunststof optische vezelkabel

5

Plaatsing- en inkepinggereedschap voor de kunststof
optische vezel kabel

6

Torx schroevendraaier

7

Reserve snijgereedschap

Bestelinformatie
LBB 4418/00

2.3.3

1

7

3

5

2

4

6

Omschrijving
Kabel connector kit

Reserve snijgereedschap

Na 1260 keer knippen blokkeert de knip-/striptang in de LBB 4418/00
automatisch. In dat geval moet het knipsysteem worden vervangen. Deze
set bevat twee reservesystemen voor de knip-/ striptang voor de
kunststofvezel optische kabel in de LBB 4418/00.

Bestelinformatie
LBB 4418/50

BOSCH Praesideo by COMMpunt
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2.3.4

Praesideo Kabelkoppelingen

Kabelkoppelingen worden gebruikt om LBB 4416/xx
netwerkkabelonderdelen te koppelen voor uitbreiding.
Opmerking: het gebruik van deze connectoren zorgt voor een extra bijdrage aan de
vertraging in het optiche netwerk, bijgevolg heeft het gebruik hiervan een invloed op de
maximale totale lengte van het netwerk

Bestelinformatie
LBB 4419/00

2.3.5

Omschrijving
Set kabelverbindingen (10 stuks)

Praesideo afdekkapjes

De toetskapjes zijn makkelijk te bevestigen vervangende onderdelen voor
de originele lenzen op een LBB 4432/00 Bedieningspaneel van de
oproeppost, die voorkomen dat de toetsen per ongeluk worden ingedrukt.

Bestelinformatie
LBB 4436/00

2.3.6

Omschrijving
Set Afdekkapjes (10 stuks)

Beugels voor Praesideo bewakingskaarten

De beugels voor bewakingskaarten zijn bedoeld voor de montage van LBB
4442/00 bewakings-slaves, LBB 4441/00 luidsprekerbewakingskaarten en
LBB 4443/00 EOL (End Of Line) bewakingskaarten in of op
luidsprekerboxen, of in aansluitdozen en apparatuurrekken.

Bestelinformatie
LBB 4446/00
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Praesideo, overzicht

Hulpmiddelen bij het concept van een Praesideo installatie
Visio of Autocad afbeeldingen voor een schematische weergave
Op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar.

PRS-NCO-B

PRS-16MCI

LBB 4422

PRS-2B250
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Toepassingsnota’s
Bosch biedt u nog extra informatie in verband met het gebruik van het Praesideo systeem. Deze
werden door Bosch onderzocht en omschreven in toepassingsnota’s en kunnen op eenvoudige
aanvraag bekomen worden.


Test procedure voor Praesideo Wireless Line Supervision



Impedantiemeting van luidsprekers in combinatie met Wireless Line Supervision



Remote access tot de netwerkcontroller



Redundante netwerkoplossing met de PRS-AIP1 units



Praesideo, CobraNet en VLAN netwerken



Praesideo installatie op schepen conform de marine SOLAS norm



Overgang van SM40 installatie naar Praesideo (behoudt van SQ45 versterkers)



Redundantie op niveau van de netwerkcontroller



Ontwerp van een brandweerpaneel (aansluitschema’s, layout)
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Verbruik en warmteontwikkeling voor Praesideo apparatuur
Power Requirement calculator
Door het ingeven van de systeemopbouw berekent het programma de vereiste back-up capaciteit
om het systeem gedurende een ingestelde tijd operationeel te houden wanneer de netspanning
wegvalt.

Heat emission calculations
Voor de berekening van de gedissipeerde warmteontwikkeling kan men zich laten begeleiden door
een toepassingsnota en een voorbeeld.

Architectural en Engineering sheets
Voor de opmaak van lastenboeken biedt Bosch Security Systems witboek –beschrijvingen voor
architecten en voorschrijvers. Elk Praesideo toestel beschikt over een A&E paper alsook een
algemene en functionele beschrijvingen van een EVAC of non-EVAC Praesideo oplossing is
beschikbaar. Eveneens voor de software toepassingen en audioverwerking -functies is een
beschrijving op eenvoudige aanvraag mogelijk.
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