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u Τηλεχειριστήριο του συστήματος Σύστημα φωνητικού
συναγερμού Plena

u Πιστοποίηση κατά EN 54‑16 και συμβατότητα με το
πρότυπο EN 60849

u Δυνατότητα επιλογής ζώνης για το μικρόφωνο
έκτακτης ανάγκης (EMG) και τη μουσική υποβάθρου
(BGM)

u Ενδείξεις κατάστασης EMG και βλάβης

u Μεγάφωνο παρακολούθησης κλήσεων

Οι πίνακες τηλεχειρισμού Σύστημα φωνητικού
συναγερμού Plena επιτρέπουν τον έλεγχο του
συστήματος εξ' αποστάσεως από μία ή δύο
απομακρυσμένες τοποθεσίες. Διατίθενται πέντε
μοντέλα:

• Ο πίνακας πυροπροστασίας, ο οποίος διαθέτει
υπερμεγέθη, φωτιζόμενα στοιχεία ελέγχου και
λειτουργία all-call

• Η κύρια μονάδα τηλεχειρισμού (RC), η οποία διαθέτει
πρόσοψη ίδια με εκείνη του ελεγκτή Σύστημα
φωνητικού συναγερμού Plena

• Η επέκταση τηλεχειρισμού (RC), η οποία διαθέτει
πρόσοψη ίδια με εκείνη του δρομολογητή

• Το κιτ κύριας μονάδας τηλεχειρισμού (RC)
• Το κιτ επέκτασης τηλεχειρισμού (RC)

 
Τα κιτ διαθέτουν ίδιες λειτουργίες με τη μονάδα
τηλεχειρισμού και την επέκταση τηλεχειρισμού, αλλά
στην πρόσοψή τους υπάρχουν υποδοχές σύνδεσης αντί
για στοιχεία ελέγχου και ενδείξεις.

Περιγραφή λειτουργ.

Το τηλεχειριστήριο LBB 1996/00 είναι ακριβές
αντίγραφο του πίνακα ελέγχου που υπάρχει στον
ελεγκτή του συστήματος LBB 1990/00 Σύστημα

φωνητικού συναγερμού Plena. Η μονάδα LBB 1996/00
παρέχει πλήρη έλεγχο των λειτουργιών EVAC από ένα ή
δύο σημεία, π.χ. από τις εισόδους του χώρου. Το
τηλεχειριστήριο διαθέτει λειτουργία επιλογής ζώνης
μουσικής υποβάθρου και κλήσεων έκτακτης ανάγκης,
χωρίς στοιχεία ελέγχου πηγής, έντασης ήχου και
ρύθμισης τόνου.

 
Υπάρχει δυνατότητα καταχώρισης ή επιβεβαίωσης της
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, καθώς και επιβεβαίωσης
και επαναφοράς της κατάστασης βλάβης. Υπάρχει
δυνατότητα έναρξης μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης ή
προειδοποίησης και πραγματοποίησης ζωντανών
κλήσεων.

 
Ένας μετρητής τύπου LED δείχνει την παρουσία και τη
στάθμη των κλήσεων που εκτελούνται στο σύστημα. Οι
ενδείξεις βλάβης αντικατοπτρίζουν οποιαδήποτε
σφάλματα υπάρχουν στο σύστημα. Η μονάδα συνδέεται
με το σύστημα Σύστημα φωνητικού συναγερμού Plena
μέσω τυποποιημένου θωρακισμένου καλωδίου CAT 5.
Οι βραχίονες τοποθέτησης σε ικρίωμα που
περιλαμβάνονται μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν
για στερέωση της μονάδας σε τοίχο με κατάλληλες



αποστάσεις για τα καλώδια στην πίσω πλευρά, καθώς
και σε μια οριζόντια επιφάνεια πάνω ή κάτω από τη
μονάδα.

Εγκρίσεις χωρών

Ασφάλεια σύμφωνα με το πρότυπο EN 60065

Ατρωσία σύμφωνα με το πρότυπο EN 50130-4

Εκπομπές σύμφωνα με το πρότυπο EN 55103-1

Έκτακτη
ανάγκη

σύμφωνα με τα πρότυπα EN 54‑16 / EN 60849

Περιοχή Πιστοποίηση

Ευρώπη CE

CPD

CPD

Πολωνία CNBOP

Προγραμματισμός

Πίσω όψη LBB 1996/00

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητα Εξάρτημα

1 Τηλεχειριστήριο LBB 1996/00

1 Σετ βραχιόνων τοποθέτησης 19"

1 Μικρόφωνο EMG και καλώδιο

1 Κλιπ στερέωσης μικροφώνου EMG

1 Καλώδιο CAT 5 μήκους 1 m

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Τροφοδοτικό  

Τάση 24 VDC, +15% / -15%

Ένταση ρεύματος, τυπική 100 mA

Ένταση ρεύματος, μέγιστη
(δοκιμή ενδείξεων)

250 mA

Επαφές ρελέ 30 V, 1 A

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 134 x 430 x 90 mm
(πλάτος 19", ύψος 3U)

Βάρος Περίπου 3 kg

Τοποθέτηση Σε ικρίωμα 19" ή σε τοίχο

Χρώμα Ανθρακί

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας -10ºC έως +55ºC (14ºF έως +131ºF)

Θερμοκρασία αποθήκευσης -40ºC έως +70ºC (-40ºF έως +158ºF)

Σχετική υγρασία <95%

Πληροφορίες παραγγελίας

LBB 1996/00 Τηλεχειριστήριο φωνητικού συναγερμού
Plena
Τηλεχειριστήριο φωνητικού συναγερμού, ένα
τηλεχειριστήριο έξι ζωνών Σύστημα φωνητικού
συναγερμού Plena με μικρόφωνο.
Αρ. παραγγελίας LBB1996/00
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