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Os painéis de controlo remoto do Sistema de alarme
por voz Plena permitem que o sistema seja controlado
à distância, a partir de um ou dois locais remotos.
Estão disponíveis cinco modelos:
• O painel para a corporação de bombeiros, composto
por controlos grandes e iluminados e por uma função
de chamada geral
• A unidade de CR principal, a qual duplica o painel
frontal do controlador do Sistema de alarme por voz
Plena
• A extensão CR, que duplica o painel frontal do router
• O kit do CR principal
• O kit de extensão CR

Os kits são uma réplica funcional do controlo remoto e
da extensão CR, com conectores no painel frontal a
substituírem os controlos e indicadores.
Funções
O painel para bombeiros LBB 1995/00 é um controlo
remoto com botões e indicadores especializados para
bombeiros. O controlo remoto não tem qualquer
selecção de zona, como no caso do CR padrão, mas
dispõe de botões retro-iluminados grandes.

u

Controlo remoto do Sistema de alarme por voz
Plena

u

Certificação EN 54‑16

u

Microfone de emergência (EMG)

u

Indicadores de estado de EMG e de erro

u

Altifalante de monitorização de chamadas

É possível entrar ou reconhecer o estado de
emergência e detectar e repor o estado de falha. As
mensagens de emergência ou de alerta podem ser
iniciadas e as chamadas ao vivo podem ser efectuadas.
Um medidor de LED indica a presença e o nível das
chamadas activas no sistema. Os indicadores de erro
apresentam informação detalhada acerca de um erro
no sistema. A ligação ao Sistema de alarme por voz
Plena é efectuada através de um cabo blindado CAT‑5
padrão e de conectores RJ45. Os suportes de
montagem em bastidor incluídos podem ser utilizados
para montar as unidades numa parede secundária com
espaço para cabos ou até numa superfície plana
abaixo ou acima da unidade.
Certificados e Aprovações
Segurança

em conf. com a norma EN 60065

Imunidade

em conf. com a norma EN 50130-4
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Emissões

em conf. com a norma EN 55103-1

Montagem

19” bastidor ou parede

Emergência

em conf. com a norma EN 54‑16

Cor

Antracite

Região

Certificação

Especificações ambientais

Europa

CE

Temperatura de
funcionamento

-10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)

CPD

Temperatura de
armazenamento

-40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)

CNBOP

Humidade relativa

<95%

CPD

Polónia

Planeamento

Como encomendar
LBB 1995/00 Painel para a corporação de bombeiros do
sistema de alarme por voz Plena

Painel para bombeiros com sistema de alarme por voz,
um controlo remoto EVAC de chamada geral com
microfone.
N.º de encomenda LBB1995/00

LBB 1995/00 vista posterior
Peças incluídas

Acessórios de hardware
PLN‑VASLB‑NL Etiquetas Plena VAS, neerlandês
(10 unid.)

Etiquetas para colocar no painel frontal (conjunto de
10 unidades), holandês.

Quantidad
e

Componente

1

Painel para bombeiros LBB 1995/00

PLN‑VASLB‑DE Etiquetas Plena VAS, alemão (10 unid.)

1

Conjunto de suportes de montagem de 19"

1

Microfone e cabo EMG

Etiquetas para colocar no painel frontal (conjunto de
10 unidades), alemão.

1

Mola de fixação do microfone de EMG

1

Cabo CAT‑5 de 1 m

N.º de encomenda PLN-VASLB-NL

N.º de encomenda PLN-VASLB-DE
PLN‑VASLB‑FR Etiquetas Plena VAS, francês (10 unid.)

Etiquetas para colocar no painel frontal (conjunto de
10 unidades), francês.

Especificações Técnicas

N.º de encomenda PLN-VASLB-FR

Especificações eléctricas*

PLN‑VASLB‑SE Etiquetas Plena VAS, sueco (10 unid.)

Fonte de alimentação

Etiquetas para colocar no painel frontal (conjunto de
10 unidades), sueco.

Tensão

24 Vdc, +20%/-10%

N.º de encomenda PLN-VASLB-SE

Corrente típica

100 mA

PLN‑VASLB‑PL Etiquetas Plena VAS, polaco (10 unid.)

Corrente máx. (teste dos
indicadores)

250 mA

Etiquetas para colocar no painel frontal (conjunto de
10 unidades), polaco.

Contactos de relé de
prioridade

30 V, 1 A

Contacto de relé de
emergência

30 V, 1 A

* Dados de desempenho técnico de acordo com a
norma CEI 60268-3
Especificações mecânicas
Dimensões

134 x 430 x 90 mm
(19" de largura, 3U de altura)

Peso

Aprox. 3 kg

N.º de encomenda PLN-VASLB-PL
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