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u Stílusos hatzónás bemondópult a(z) Plena
vészhangosítási rendszer rendszerhez

u Hat zónaválasztó gomb, összes zóna gomb és
érintéses PTT gomb bemondásokhoz

u Választható erősítés, beszédszűrő, határoló és
kimeneti szint a jobb érthetőség érdekében

u LED-es visszajelzők: zónaválasztás, hiba és
vészhelyzeti állapot

u A bemondópult bővítménye hét további zóna és
zónacsoport billentyűt tartalmaz

A(z) LBB 1956/00 bemondópult egy ízléses, kiváló
minőségű bemondópult stabil fémtalpas kialakítással,
rugalmas mikrofonszárral és egyirányú
kondenzátormikrofonnal. Segítségével bemondásokat
kezdeményezhet a kiválasztott zónákba (az egyes-
hatos valamelyikébe vagy az összes zónába) a(z) Plena
vészhangosítási rendszer rendszert tartalmazó
hangosítási rendszerben. Az asztali használat mellett a
speciális kialakítás lehetővé teszi az egység ízléses
besüllyesztését az asztalokba. A(z) LBB 1957/00 Plena
vészhangosítási rendszer billentyűzet egy bővítmény,
amely hét további billentyűt tartalmaz.

Főbb funkciók

Minden bemondópult hat zónaválasztást támogat. A
választható zónák, ill. zónacsoportok száma
bemondópult billentyűzetek (LBB 1957/00)
csatlakoztatásával növelhető. Legfeljebb nyolc
billentyűzet hozzáadására van lehetőség, és minden
billentyűzet héttel növeli a zóna, ill. zónacsoport
billentyűk számát.

 
Ez a bemondópult a jobb érthetőség érdekében
választható erősítéssel, választható beszédszűrővel és
határolóval rendelkezik. A bemondópult vonalszintű
kimenete szimmetrikus, így CAT-5 hosszabbítókábelek
használata esetén akár 1000 méterre is elhelyezhető a
vezérlőtől. Árnyékolt kábellel a bemondópult 5. szintű
EMC (nehézipari) környezetben is használható.

 
A bemondópult alsó részén található DIP-kapcsolókkal
különböző mikrofon-erősítési szinteket, a
bemondóállomás azonosítóját és a beszédszűrőt lehet
kiválasztani. Egy karbantartáshoz hozzáférhető
forgógombbal szabályozható a mikrofonszint
csillapítása. A bemondópulton található LED-ek jelzik a
kiválasztott zónákat. Három további LED jelzi a
mikrofon és a rendszer aktív állapotát. Zöld villogás:
készenlét (figyelemfelkeltő hang hallható). Zöld: a
mikrofon aktív. Borostyánsárga: a rendszer hibát
észlelt, ill. piros: a rendszer vészhelyzeti állapotban
van.

Kezelőszervek és jelzőfények
• Négy állapotjelző LED



• PTT‑billentyű
• PTT állapotjelző LED
• Hat zónaválasztó gomb
• Hat zónaválasztó LED
• Összes zóna gomb
• Nyolc DIP-kapcsoló
• Forgatható hangerő-szabályozó

Csatlakoztatás
• Két RJ45 jack dugó
• 24 VDC bemenet
• Billentyűzet csatlakozó

Tanúsítványok és engedélyek

Biztonság az EN 60065 szabvány szerint

Védettség az EN 55103-2 szabvány szerint

Kibocsátás az EN 55103-1 szabvány szerint

Régió Tanúsítvány

Európa CE

Tartozékok

Mennyiség Alkatrészek

1 LBB 1956/00 Bemondóállomás

1 Zárható CAT-5 csatlakozóval lezárt kábel

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Tápellátás  

Feszültségtartomány 24 VDC, melyet a(z) LBB 1990/00
biztosít (vagy 18–24 VDC vagy VAC
külső tápellátás)

Áramfelvétel < 30 mA (plusz < 15 mA
billentyűzetenként)

Teljesítmény  

Névleges érzékenység 85 dB SPL (erősítés előre beállított
értéke 0 dB)

Névleges kimeneti szint 700 mV

Bemeneti hangszint (max.) 110 dB SPL

Erősítés előre beállított
értéke

+6 / 0 / -15 dB

Határoló küszöbértéke 2 V

Határoló sűrítési aránya 1:20

Torzítás < 0,6% (maximális bemenet)

Bemeneti zajszint
(ekvivalens)

25 dB SPLA

Frekvenciaátvitel 100 Hz és 16 kHz között

Beszédszűrő -3 dB 315 Hz-nél, felüláteresztő, 6 dB/
oktáv

Kimeneti impedancia 200 Ohm

Kiválasztások  

Figyelemfelkeltő hangok Bármely wave-fájl

Prioritások 7

Mechanikai jellemzők

Alapméretek 40 x 100 x 235 mm
(1,57" x 3,97" x 9,25")

Tömeg Kb. 1 kg

Szerelés Önálló

Szín Szénfekete ezüsttel

Mikrofonszár hosszúsága
mikrofonnal együtt

390 mm (15,35")

Kábelhossz 5 m (16,4 láb)

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet -10 ºC és +45 ºC (14 ºF és +113 ºF)
között

Tárolási hőmérséklet -40 ºC és +70 ºC (-40 ºF és +158 ºF)
között

Relatív páratartalom <95%

Rendelési információ

LBB 1956/00 Plena vészhangosítási bemondóállomás
Rugalmas mikrofonszár, egyirányú
kondenzátormikrofon, fémtalpas kialakítás; ezzel a
rendszerrel bemondásokat kezdeményezhet a
kiválasztott zónákba (az egyes-hatos valamelyikébe
vagy az összes zónába).
Rendelésszám LBB1956/00
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