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u Bedieningspaneel van de routers voor het Plena
gesproken woord ontruimingssysteem

u Gecertificeerd conform EN 54-16 en EN 60849

u Selectie van EMG- en achtergrondmuziek (BGM) per
zone

u EMG-status en storingsindicatoren

u Eén uitbreiding per router

Met de bedieningspanelen van het Plena gesproken
woord ontruimingssysteem kunt u het systeem vanaf
een of twee externe locaties bedienen. Er zijn vijf
uitvoeringen verkrijgbaar:

• Het brandweerpaneel met grote verlichte knoppen en
een oproepfunctie

• De hoofdunit van het bedieningspaneel, met dezelfde
functies als het frontpaneel van de controller voor
Plena gesproken woord ontruimingssysteem

• De bedieningspaneeluitbreiding, met dezelfde
functies als het frontpaneel van de router

• De hoofdunitkit voor het bedieningspaneel
• De bedieningspaneel-uitbreidingskit

 
De kits beschikken over dezelfde functies als het
bedieningspaneel en de bedieningspaneeluitbreiding,
met aansluitingen op het frontpaneel in plaats van
bedieningselementen en indicatoren.

Basisfuncties

De LBB 1997/00-uitbreiding kopieert het frontpaneel
van de router voor LBB 1992/00 Plena gesproken
woord ontruimingssysteem. Er is een uitbreiding per
router nodig, maar niet alle routers hebben een
bedieningspaneel nodig.

 
Een LED-meter geeft aan of er oproepen gedaan
worden op het systeem en het niveau hiervan. De
storingsindicatoren geven gedetailleerde informatie
over eventuele storingen in het systeem. Het
bedieningspaneel wordt met een standaard
afgeschermde CAT 5-kabel aangesloten op het Plena
gesproken woord ontruimingssysteem. Met behulp van
de meegeleverde rekmontagebeugels kan de unit ook
op een muur worden bevestigd met ruimte voor kabels
aan de achterkant en een horizontaal oppervlak boven
of onder de unit.

 
Er moeten een of meer uitbreidingen worden
aangesloten op een bedieningspaneel(kit) voor
gesproken woord ontruimingssystemen.



Certificaten en goedkeuringen

Veiligheid conform EN 60065

Immuniteit conform EN 50130-4

Emissie conform EN 55103-1

Noodsituati
e

conform EN 54-16 / EN 60849

Regio Certificiëring

Europa CE

CPD

CPD

Polen CNBOP

Installatie/configuratie

Achteraanzicht van LBB 1997/00

Meegeleverde onderdelen

Aantal Component

1 LBB 1997/00-bedieningspaneeluitbreiding

1 Set met 19 inch-montagebeugels

1 CAT 5-kabel van 1 m

Technische specificaties

Elektrische specificaties*

Voeding  

Spanning 24 VDC, +15% / -15%

Gemiddeld stroomverbruik 50 mA

Stroom max. (indicatortest) 200 mA (indicatortest)

Relaiscontacten 30 V, 1 A

* Technische specificaties conform IEC 60268‑3

Mechanische specificaties

Afmetingen (H x B x D) 88 x 430 x 90 mm

Gewicht Ca. 2 kg

Montage Vrijstaand, 19-inch rek

Kleur Antraciet

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur -10ºC tot +55ºC

Opslagtemperatuur -40ºC tot +70ºC

Relatieve vochtigheidsgraad < 95%

Bestelinformatie

LBB 1997/00 Bedieningspaneeluitbreiding voor het Ple-
na gesproken woord ontruimingssysteem
Een afstandsbediening van de Plena gesproken woord
ontruimingssysteem router voor zes zones.
Opdrachtnummer LBB1997/00
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