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u Készlet a vészhangosítási vezérlőközpont
távvezérlőjének létrehozásához

u Vészhelyzeti (EMG) mikrofonnal

u EMG állapot- és hibajelzők

u EMG és hibaállapot vezérlőkimenetek

u Megfelel az EN 60849 szabványnak

A Plena vészhangosítási távvezérlő paneljei lehetővé
teszik a rendszer egy vagy két távoli helyről történő
távoli vezérlését. Öt típus kapható:

• A nagyon nagy, világító kezelőszervekkel és egy összes
zónát kezelő funkcióval rendelkező tűzoltó panel

• A fő RC egység, amely megkettőzi a vészhangosítási
vezérlőközpont előlapját

• Az RC bővítmény, amely megkettőzi a zónabővítő
előlapját

• A fő RC készlet
• Az RC bővítőkészlet

 
Funkciójukat tekintve a készletek megegyeznek a
távvezérlővel és az RC bővítménnyel, és csatlakozókat
tartalmaznak az előlapon a kezelőszervek és
jelzőfények helyett.

Főbb funkciók

Funkcióját tekintve a készlet megegyezik az LBB 1996
rendszerrel, amely megkettőzi a vészhangosítási
vezérlőközpontot. Az összes vezérlő és visszajelző a
csavaros csatlakozókon található. A távvezérlő
készlethez tartozik háttérzene-zónaválasztás, de nem
tartozik forráskiválasztás, hangerő- és
hangszínszabályozó.

 
E készletek segítségével egyszerűen felépíthetők
egyedi vezérlőegységek. Az elektromos csatlakozások
az előlapokra és hátlapokra vannak nyomtatva. Egy
24 VDC kimenet biztosítja a külső LED-ek és relék
tápellátását, így ehhez nincs szükség külső
tápegységre.

 
A távvezérlő készlet külső 24 V-os tápellátásról üzemel.
A csatlakozó CAT-5 (árnyékolt) kábel biztosítja az RC
bővítmény és bővítőkészlet tápellátását.

 
Az összes visszajelző csatlakoztatását követően az
alábbi funkciók lesznek elérhetők:

• A LED-es jelszintjelzőn látható a rendszer aktív
bemondásainak jelenléte és szintje

• A hibajelzők a rendszerhiba részletes adatait mutatják

 
A Bosch vészhangosítási rendszerhez szabványos,
árnyékolt CAT-5 kábel és RJ45 csatlakozók biztosítják
a csatlakozást. A készlethez tartozó rack
szerelőkeretekkel az egységeket a hátsó falra is
szerelheti úgy, hogy marad hely a kábeleknek, vagy
szerelheti az egységek feletti vagy alatti sima felületre.



Tanúsítványok és engedélyek

Biztonság az EN 60065 szabvány szerint

Védettség az EN 50130-4 szabvány szerint

Kibocsátás az EN 55103-1 szabvány szerint

Vészhelyzet az EN 60849 szabvány szerint

Régió Tanúsítvány

Európa CE

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

Az LBB 1998/00 hátulnézete

Tartozékok

Mennyisé
g

Alkatrész

1 LBB 1998/00 Plena vészhangosítási rendszer távvezérlő
készlet

1 19"-os szerelőkeret-készlet

1 EMG mikrofon és kábel

1 EMG mikrofon rögzítőkapocs

1 1 m CAT-5 kábel

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők*

Tápellátás  

Feszültség 24 VDC, -15% / +15%

Jellemző áramerősség 100 mA

Max. áramerősség
(visszajelző teszt)

250 mA

Elsőbbségi reléérintkezők 30 V, 1 A

Vészhelyzeti reléérintkezők 30 V, 1 A

DC tápellátás kimenete 24 V, 200 mA (max.)

LED-ek / lámpák  

Külső tápellátásnál 50 V (200 mA max.)

Belső tápellátásnál 5 mA max.

Típus Nyitott kollektor lehúzás

* Műszaki adatok az IEC 60268-3 szabvány szerint

Mechanikai jellemzők

Méretek 134 x 430 x 90 mm
(19" széles, 3U magas)

Tömeg Kb. 3 kg

Szerelés Önálló, 19"-os rack

Szín Szénfekete

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet -10 ºC és +55 ºC (14 ºF és +131 ºF)
között

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

Relatív páratartalom < 95%

Rendelési információ

LBB 1998/00 Plena vészhangosítási rendszer távvezérlő
készlet
Távvezérlő készlet vészhangosítási rendszerhez,
hatzónás rendszer központjának távvezérléséhez.
Rendelésszám LBB1998/00
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