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u Sledování reproduktorové linky bez přídavné
kabeláže

u Detekce přerušení okruhu

u Kompatibilní s reproduktorovými linkami 100 V
a 70 V

u Napájení desky dohledu z výkonového zesilovače

u Komunikace není ovlivňována audiosignály
přenášenými linkou

Deska sleduje integritu reproduktorové linky. Desky
spolupracují s řídicí deskou dohledu LBB 4440/00 na
sledování stavu reproduktorové linky a všech jejích
větví. Stav linky je oznamován desce LBB 4440/00 přes
stávající kabel reproduktoru.

Funkce

Deska se připevňuje do skříňky posledního
reproduktoru na reproduktorové lince nebo do
samostatné skříňky. Možný je i dohled nad
rozvětvenými linkami. Pokud má reproduktorová linka
více větví, musí poslední reproduktor v každé větvi
obsahovat samostatnou desku LBB 4443/00. Deska
detekuje a oznamuje poruchy linky během 100 s.

Vzájemná propojení
• Dva volné přívody 30 cm
• Dva konektory Faston

Certifikáty a osvědčení

Bezpečnost V souladu s normami IEC 60065 a
EN 60065

Odolnost V souladu s normami EN 55103‑2,
EN 50130‑4 a EN 50121‑4

Emise V souladu s normami EN 55103-1 a
FCC-47 část 15B

Poplachové hlášení V souladu s normami EN 60849, EN 54‑16
a ISO 7240‑16

Použití na moři V souladu s normou IEC 60945

Oblast Certifikace

Evropa CPR EU_CPR

CE

CE COC

CE CertAlarm

CE DOP

GL

Polsko CNBOP

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Pro instalaci desky dohledu jsou přizpůsobeny
následující reproduktory:

Stropní reproduktory Sloupcové
reproduktory

Zvukové
projektory

LC1‑WM06E LBC 3210/00 LBC 3432/02

LC1‑UM06E LA1‑UM20E‑1 LS1‑OC100E‑1

LC1‑UM12E LA1‑UM40E‑1  



LC1‑UM24E Tlakové reproduktory  

LBC 3510/40 LBC 3403/16  

LBC 3520/40 LBC 3404/16  

LBC 3530/40 LBC 3405/16  

Skříňkové
reproduktory

LBC 3406/16  

LBC 3011/41 LH1‑10M10E  

LBC 3011/51 LBC 3482/00  

LB1‑UM06E‑1 LBC 3483/00  

LBC 3018/01 LBC 3484/00  

LB1‑UM20E‑D/L LH1‑UC30E  

LB1‑UM50E‑D/L   

LB3‑PC250   

LB3‑PC350   

Technické specifikace

Mechanické hodnoty

Rozměry (v × š × h) 78 × 60 × 22 mm

Hmotnost 70 g

Montáž Interně do reproduktoru
K dispozici je volitelný montážní držák
LBB 4446/00

Prostředí

Provozní teplota −5 °C až +55 °C

Skladovací teplota −20 °C až +70 °C

Vlhkost 15 % až 90 %

Tlak vzduchu 600 až 1 100 hPa

Informace o objednání

LBB 4443/00 Deska dohledu nad linkami
Podřízená deska plošných spojů dohledu nad linkou,
která se připojuje ke konci reproduktorové linky nebo
vedlejšího vedení, používá se společně s deskou
LBB4440/00 ke sledování integrity linky.
Číslo objednávky LBB4443/00

Hardwarové příslušenství

LBB 4443/00‑CN Deska dohledu nad linkami
Podřízená deska plošných spojů dohledu nad linkou,
která se připojuje ke konci reproduktorové linky nebo
vedlejšího vedení, používá se společně s deskou
LBB4440/00 ke sledování integrity linky, verze pro
Čínu.
Číslo objednávky LBB4443/00-CN

LBB 4440/00 Řídicí deska dohledu
Hlavní deska plošných spojů dohledu nad linkami
a reproduktory pro montáž do výkonového zesilovače
připojeného do sítě systému Praesideo, je vyžadována
jedna deska pro každý kanál.
Číslo objednávky LBB4440/00

LBB 4440/00‑CN Řídicí deska dohledu
Hlavní deska plošných spojů dohledu nad linkami
a reproduktory pro montáž do výkonového zesilovače
připojeného do sítě systému Praesideo, je vyžadována
jedna deska pro každý kanál, verze pro Čínu.
Číslo objednávky LBB4440/00-CN

LBB 4446/00 Sada držáků desek dohledu (10 kusů)
Hliníkové držáky pro montáž podřízených desek
dohledu do skříňky reproduktoru nebo kabelové
skříňky (sada 10 kusů).
Číslo objednávky LBB4446/00

PRS‑16MCI Vícekanálové rozhraní
Rozhraní pro síť systému Praesideo, poskytuje
16 audiovýstupů s řízením a dohledem pro základní
zesilovače nepřipojené do sítě, je napájeno ze sítě
systému Praesideo nebo z připojených zesilovačů,
jednotka pro montáž do skříně (2 RU).
Číslo objednávky PRS-16MCI
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Zastoupeno společností:

Czech Republic     
Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz
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