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รับขอ้ความทัง้หมดอยา่ง 
ทัว่ถงึกนั ไมว่า่ในกรณีใดกต็าม
ระบบเสยีงประกาศสาธารณะและ ระบบเตอืนภยัดว้ยเสยีง
แบบดจิติอล PRAESIDEO
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ตวัเลอืกทีด่ทีีส่ดุส�าหรับการประกาศสาธารณะ 
เหตกุารณท์ีก่�าหนดเวลาไว ้เสยีงดนตร ี
แบ็คกราวนด ์และการเตรยีมอพยพดว้ยเสยีง

ประสทิธภิาพทีไ่ดร้บัการพสิจูนแ์ลว้หลายปี
PRAESIDEO ของ Bosch คอืระบบเสยีงประกาศ
สาธารณะและระบบเสยีงเพือ่เตรยีมการอพยพฉุกเฉนิ
แบบดจิติอลทีม่คีณุสมบตัทิัง้หมดครบถว้น ซึง่เป็นผูน้�า
ตลาดในดา้นความน่าเชือ่ถอื โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
ดา้นการเตรยีมอพยพดว้ยเสยีง และไดแ้สดงใหเ้ห็น
ประสทิธภิาพทีผ่า่นมาแลว้หลายปีในดา้นการใชง้านที่
หลากหลายทัว่โลก

ระบบทีส่มบรูณค์รบถว้น
PRAESIDEO ของ Bosch เหมาะอยา่งยิง่ส�าหรับการ
ใชง้านระบบเสยีงประกาศสาธารณะ และระบบเตอืนภยั
ดว้ยเสยีงขนาดกลางและขนาดใหญ ่มชีอ่งสญัญาณ
เสยีงทีก่�าหนดแบบไดนามกิ 28 ชอ่ง การก�าหนด
เวลาเหตกุารณแ์ละการจัดการขอ้ความดจิติอล และ
ยงัสามารถก�าหนดเสน้ทางเสยีงดนตรแีบ็คกราวนด ์
(BGM) ไปยงัโซนตา่งๆ ไดโ้ดยไมจ่�ากดัจ�านวน ระบบ
ทีส่มบรูณค์รบถว้นนีไ้ดรั้บการรับรองวา่สอดคลอ้งตาม
มาตรฐานส�าหรับการเตรยีมอพยพฉุกเฉนิทีส่�าคญั
ทัง้หมด

ประกาศขอ้ความของคณุไดท้กุเมือ่
ระบบการเตรยีมอพยพดว้ยเสยีง PRAESIDEO ไดรั้บ
การตรวจสอบเต็มรปูแบบ และท�าใหม้ัน่ใจถงึความ
สมบรูณข์องขอ้ความโดยตรวจสอบการควบคมุระบบ 
การท�างานของเครือ่งขยายสญัญาณ ไมโครโฟน 
ความสมบรูณข์องสายล�าโพง และล�าโพงแตล่ะ
ตวัอยา่งสม�า่เสมอ โดยเฉพาะการส�ารองการท�างานใน
ตวัและการสลบัไปทีเ่ครือ่งขยายเสยีงส�ารองอตัโนมตัิ
ชว่ยรับประกนัถงึความตอ่เนือ่งในการป้องกนัเหตุ
ฉุกเฉนิ

โซลชูนัทีป่รบัแตง่ไดท้ ัง้หมด
PRAESIDEO ของ Bosch เป็นระบบใหมล่า่สดุที่
มกีารผสานรวมระบบดจิติอลระดบัสงู คณุสมบตัิ
พเิศษมฟัีงกช์นัการท�างานเพิม่เตมิเมือ่ปรับแตง่ระบบ 
PRAESIDEO เชน่ การผสานรวมแผงปุ่ มควบคมุแบบ
ตวัเลขส�าหรับใชก้บัรหสัการเขา้ใชง้าน หรอืเพิม่อนิ
เตอรเ์ฟซทีท่�างานดว้ยซอฟตแ์วร ์(เชน่ ไมโครโฟน
ประกาศ PC) เพือ่การจัดการการประกาศและ 
เหตกุารณอ์ืน่ๆ จากระยะไกล

ดว้ยระบบทีต่ดิตัง้มากกวา่ 20,000 ระบบทัว่โลก Praesideo ของ 
Bosch จงึเป็นโซลชูนัอนัดบัหนึง่ส�าหรับการใชง้านระบบเสยีง
ประกาศสาธารณะและระบบเสยีงเพือ่เตรยีมการอพยพฉุกเฉนิทีม่ี
ความซบัซอ้น ซึง่เป็นตวัเลอืกทีด่ทีีส่ดุส�าหรับการประกาศสาธารณะ 
เหตกุารณท์ีก่�าหนดตารางไว ้เสยีงดนตรแีบ็คกราวนด ์การเตรยีม
อพยพดว้ยเสยีง และการประยกุตใ์ชใ้นงานอืน่ๆ ทีต่อ้งใชค้วาม
สามารถหลากหลายในการใชง้าน คณุภาพเสยีงทีด่เียีย่ม และความ
ชดัเจนอยา่งทีส่ดุ

ท�าใหผู้ค้นรับทราบขา่วสาร และไดร้บัการ
ปกป้องอยูเ่สมอ
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PRAESIDEO ไดรั้บการรับรองตาม
มาตรฐาน EN54-16 และ 
ISO 7240-16

การทาํงานทีไ่มส่ะดดุ
เพือ่ความน่าเชือ่ถอืทีม่ากขึน้และการท�างานทีไ่มส่ะดดุ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสถานการณฉุ์กเฉนิทีม่กีารตดิตัง้
ระบบเตอืนภยัดว้ยเสยีง คณุสามารถก�าหนดคา่เครอืขา่ย
เป็น “เครอืขา่ยระบบส�ารอง” ได ้ซึง่จะชว่ยใหม้ัน่ใจไดว้า่
แมม้คีวามเสยีหายทีส่ายไฟเบอรอ์อปตกิ ระบบกย็งัสามารถ
ท�างานไดอ้ยา่งราบรืน่ อนิเตอรเ์ฟซ OMNEO รองรับ 
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) ส�าหรับการกูค้นื
การเชือ่มตอ่ IP-audio อตัโนมตัเิมือ่การเชือ่มโยงเครอืขา่ย
ลม้เหลว

ความคลอ่งตวัทีไ่มล่ดทอนคณุภาพเสยีงโดยระบบ
ดจิติอล
สว่นประกอบทีห่ลากหลายของระบบ PRAESIDEO เชือ่ม
ตอ่ผา่นเครอืขา่ยแบบออปตคิทีไ่รส้ญัญาณรบกวน ซึง่
ท�าใหส้ามารถตดิตัง้อปุกรณใ์นต�าแหน่งทีต่อ้งการไดอ้ยา่ง
สะดวก เทคโนโลยอีอปตคิยงัชว่ยใหร้ะบบสามารถขยาย
ระยะใชง้านไดไ้กลมากขึน้ โดยไมล่ดทอนคณุภาพเสยีง 
ซึง่ก�าหนดขอบเขตใหมท่ัง้ในดา้นคณุภาพ ความคลอ่งตวั 
และความน่าเชือ่ถอื

โซลชูนัทีร่องรบัการขยายไดต้ามทีต่อ้งการ
ระบบ PRAESIDEO มฟัีงกช์นัการประมวลผลเสยีงดจิติอล 
(DSP) ทีร่วมอยูใ่น “อปุกรณใ์นระบบเครอืขา่ย” เชน่ 
ไมโครโฟนประกาศ และเครือ่งขยายเสยีง จากนัน้ความ
สามารถของ DSP ทีม่จีะปรับขยายจ�านวนอปุกรณท์ีเ่ชือ่ม
ตอ่โดยอตัโนมตั ิเนือ่งจากสว่นประกอบของระบบมกีาร
เชือ่มตอ่เครอืขา่ย จงึสามารถกระจายสว่นประกอบเหลา่นี้
ไดโ้ดยงา่ย เครอืขา่ย PRAESIDEO ชว่ยใหก้ารก�าหนดคา่
แบบ "ตอ่พว่ง" ท�าไดง้า่ย สามารถเพิม่และถอดอปุกรณ์
ออกไดอ้ยา่งอสิระตามตอ้งการ

การเชือ่มตอ่ IP 
เพือ่รองรับระยะทีไ่กลขึน้หรอืการใชง้านในหลายสถาน
ที ่PRAESIDEO จงึใหก้ารสือ่สารทีม่กีารตรวจสอบโดย
ใช ้CobraNetTM หรอื OMNEO/ DanteTM ใน Local Area 
Network (LAN) และยงัสามารถใชร้ะบบใน Wide Area 
Network (WAN) แบบหลายซบัเน็ต เมือ่ใชเ้ทคโนโลย ี
Voice over IP บนเครอืขา่ยทีม่แีบนดว์ธิจ�ากดั หรอืเมือ่
ใช ้OMNEO Audio over IP เพือ่การเชือ่มตอ่หลายชอ่ง
สญัญาณ คณุภาพสงู ความหน่วงเสยีงต�า่ และซงิโครไนซ์
โดยสมบรูณ์
 

ระบบทีไ่ดร้บัการรบัรอง EVAC
ดว้ยความมุง่มัน่ของ Bosch Security Systems ทีจ่ะ
บรรลมุาตรฐานสากล PRAESIDEO จงึมคีณุสมบตัติรง
ตามขอ้ก�าหนดดา้นกฎหมายของระบบเตอืนภยัดว้ยเสยีง 
PRAESIDEO ของ Bosch ไดรั้บการรับรองตามมาตรฐาน 
EN54-16 และ ISO 7240-16 ระบบนีย้งัไดรั้บการรับรอง
ตามมาตรฐานการอพยพในพืน้ทีต่า่งๆ อกีมากมาย

ชนดิใบอนญุาต DNV GL
PRAESIDEO ของ Bosch ไดรั้บชนดิใบอนุญาตรับรอง
มาตรฐานจาก DNV GL ส�าหรับการตดิตัง้บนเรอืทกุล�าที่
แบง่ประเภทโดย DNV GL

โครงการคูค่า้ทีไ่ดร้บัการรบัรอง
Bosch ด�าเนนิโครงการคูค่า้ทีไ่ดรั้บการรับรอง โดยท�า
หนา้ทีเ่ป็นแพลตฟอรม์การฝึกอบรมทางเทคนคิใหก้บัผู ้
ตดิตัง้ทีม่คีวามเชีย่วชาญเป็นพเิศษ ซึง่ชว่ยท�าใหผู้ต้ดิตัง้
สามารถด�าเนนิการก�าหนดคา่ PRAESIDEO ทีส่อดคลอ้ง
ตามมาตรฐานในทอ้งถิน่ ส�าหรับรายการโครงการคูค่า้
ทัง้หมด โปรดตดิตอ่ผูจั้ดจ�าหน่ายของ Bosch ในทอ้งถิน่
ของคณุ

คณุภาพเสยีงทีด่เีย ีย่ม การเชือ่มตอ่ทีว่างใจได ้

ระบบทีไ่ดรั้บการรับรอง EVAC



PRAESIDEO ผลติขึน้โดยใช ้
อนิเตอรเ์ฟซแบบเปิด การผสานรวมจงึ
เป็นไปไดเ้กอืบไมส่ ิน้สดุ

การเชือ่มตอ่
กบัโลกภายนอก
สว่นหนึง่ของระบบรกัษาความปลอดภยัแบบบรูณาการ
PRAESIDEO เป็นแพลตฟอรม์แบบเปิดทีส่ ือ่สารกบัระบบ Bosch 
อืน่ๆ (ระบบการจัดการอาคารและเตอืนอคัคภียั) และโซลชูนัของ
บรษัิทอืน่ เชน่ ระบบขอ้มลูผูโ้ดยสาร

การกาํหนดคา่แบบงา่ย
สามารถก�าหนดคา่ระบบไดโ้ดยงา่ย ไมว่า่จะเป็นภายในระบบหรอื
จากระยะไกล และรองรับการเปลีย่นแปลงระบบในทนัท ีซอฟตแ์วร์
การบนัทกึเฉพาะจะตรวจสอบขอ้มลูจากหลายระบบ และสามารถ
เขา้ใชง้านจากทกุที ่เพือ่เปิดใชง้านการตรวจสอบและการวเิคราะห์
นอกพืน้ที ่

ความเป็นไปไดอ้ยา่งไรข้ดีจาํกดั
เนือ่งจาก PRAESIDEO ของ Bosch ผลติขึน้โดยใชอ้นิเตอรเ์ฟซ
แบบเปิด การขยายฟังกช์นัการท�างานจงึท�าไดง้า่ยมาก เพิม่ PC 
ส�าหรับการควบคมุขัน้สงูผา่นอนิเตอรเ์ฟซแบบกราฟิก หรอืผสาน
รวมหนา้จอสมัผัสเพือ่ท�าใหก้ารจัดการระบบงา่ยดายยิง่ขึน้ส�าหรับ
กลุม่ผูใ้ชท้ีห่ลากหลายมากขึน้ อนิเตอรเ์ฟซแบบเปิดจะตดัขอ้จ�ากดั
ออกไป ดงันัน้ การผสานรวมจงึเป็นไปไดเ้กอืบไมส่ ิน้สดุ 
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