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u Zdalne sterowanie systemem Dźwiękowy system
ostrzegawczy Plena

u Certyfikat EN 54‑16 i zgodność ze standardem
EN 60849

u Wybór stref nagłośnieniowych dla mikrofonu
alarmowego (EMG) i tła muzycznego

u Wskaźniki stanu alarmu i stanu awarii

u Głośnik monitorowania wywołania

Panele zdalnego sterowania systemem Dźwiękowy
system ostrzegawczy Plena umożliwiają sterowanie
systemem na odległość z jednej lub wielu lokalizacji
zdalnych. W ofercie znajduje się 5 modeli takich
urządzeń:

• Panel strażaka, który posiada duże elementy obsługi i
realizuje funkcje wywoławcze do wszystkich stref
nagłośnieniowych (all-call)

• Podstawowy moduł zdalnego sterowania (RC), który
powiela płytę czołową sterownika systemu
Dźwiękowy system ostrzegawczy Plena

• Rozszerzenie zdalnego sterowania, który powiela
płytę czołową routera

• Zestaw modułu podstawowego RC
• Zestaw rozszerzenia RC

 
Zestawy funkcjonalnie odpowiadają modułom
zdalnego sterowania i rozszerzenia RC. Zamiast
elementów obsługi są wyposażone w odpowiednie
złącza.

Podstawowe funkcje

Panel zdalnego sterowania LBB 1996/00 powiela panel
sterowania kontrolera systemu LBB 1990/00
Dźwiękowy system ostrzegawczy Plena. Urządzenie
LBB 1996/00 oferuje wszystkie elementy regulacyjne
EVAC z jednej lub dwóch lokalizacji, jak np. punktów
wejściowych. Zdalne sterowanie ma możliwość wyboru
stref do emisji tła muzycznego bez wyboru źródła i
regulacji głośności i barwy.

 
Możliwe jest wprowadzenie lub potwierdzenie stanu
niebezpieczeństwa oraz potwierdzenie i zresetowanie
stanu awarii. Możliwe jest wyemitowanie komunikatów
alarmowych lub ostrzegawczych oraz wywołań na
żywo.

 
Miernik wysterowania z diodami LED wskazuje
obecność i poziom sygnału wywołań obecnych w
systemie. Wskaźniki błędu sygnalizują wszelkie awarie
występujące w systemie. Połączenie z systemem
Dźwiękowy system ostrzegawczy Plena odbywa się za
pośrednictwem standardowego kabla ekranowanego



CAT-5. Dostarczane w zestawie wsporniki montażowe
mogą być również użyte do montażu modułu do ściany
z zachowaniem odpowiedniej przestrzeni na dokonanie
połączeń oraz do każdej płaskiej powierzchni nad lub
pod modułem.

Certyfikaty i świadectwa

Bezpieczeń
stwo

Zgodnie z EN 60065

Odporność Zgodnie z EN 50130-4

Emisja Zgodnie z EN 55103-1

Ostrzeganie Zgodnie z EN 54‑16/EN 60849

Region Certyfikacja

Europa CE

CPD

CPD

Polska CNBOP

Planowanie

LBB 1996/00 — widok z tyłu

Dołączone części

Ilość Element

1 Panel zdalnego sterowania LBB 1996/00

1 Wsporniki montażowe 19"

1 Mikrofon EMG z kablem

1 Uchwyt montażowy do mikrofonu EMG

1 Kabel Cat-5 o długości 1 m

Dane techniczne

Parametry elektryczne

Zasilanie  

Napięcie 24 VDC, +15%/-15%

Typowy pobór prądu 100 mA

Pobór prądu (test
wskaźników)

250 mA

Styki przekaźnika 30 V, 1 A

Parametry mechaniczne

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 134 x 430 x 90 mm

(szerokość 19", wysokość 3U)

Ciężar ok. 3 kg

Montaż ścienny lub w szafie typu Rack 19"

Kolor Grafitowy

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy -10 ÷ 55°C

Temperatura
przechowywania

-40 ÷ 70°C

Wilgotność względna < 95%

Zamówienia - informacje

LBB 1996/00 – Zdalne sterowanie dźwiękowym syste-
mem nagłośnieniowo-ostrzegawczym Plena
Panel zdalnego sterowania dźwiękowym systemem
ostrzegawczym, sześciostrefowy system zdalnego
sterowania Dźwiękowy system ostrzegawczy Plena z
mikrofonem.
Numer zamówienia LBB1996/00
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