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PRAESENSA
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Dengan PRAESENSA, Bosch telah menetapkan standar
baru pada sistem Alarm Suara dan Public Address.
Dengan semua elemen sistem terhubung dengan IP
dan menggunakan teknologi canggih, sistem ini
mengkombinasikan efisiensi biaya dan kualitas audio
dengan pemasangan, integrasi, dan penggunaan yang
mudah. Konektivitas IP dan partisi daya amplifier
memungkinkan skalabilitas dan adaptabilitas yang
lebih baik, dan dikombinasikan dengan fasilitas daya
cadangan lokal hal ini membuat PRAESENSA cocok
untuk topologi yang terpusat maupun tidak.
PRAESENSA hanya menggunakan sedikit perangkat
sistem yang berbeda namun sangat fleksibel, masingmasing dengan kemampuan unik, guna menciptakan
sistem suara untuk berbagai macam penggunaan.
PRAESENSA cocok untuk kantor dengan musik latar di
area resepsionis dan sesekali menerima panggilan
suara, serta untuk bandara internasional dengan
pengumuman informasi penerbangan (otomatis),
program musik yang dipilih dengan cermat di ruang
tunggu, restoran, dan bar. Selain itu, perangkat ini
dapat dipasang untuk beroperasi sebagai sistem alarm
suara bersertifikasi untuk pemberitahuan massal dan
evakuasi. Fungsi sistem dijelaskan serta dikonfigurasi

u

Perangkat sistem dengan jaringan menggunakan
infrastruktur IP yang aman

u

Amplifier multisaluran dengan pemanfaatan daya
efektif

u

Redundansi fail-safe untuk ketersediaan sistem
tertinggi

u

Stasiun panggilan dengan layar sentuh untuk
pengalaman pengguna yang dioptimalkan

u

Sistem yang terukur dan fleksibel untuk penggunaan
kecil dan besar

di perangkat lunak dan kemampuan sistem dapat
ditingkatkan melalui pembaruan perangkat lunak.
PRAESENSA satu sistem dengan pilihan tak terbatas.
Ikhtisar sistem
PRAESENSA terdiri dari produk berikut. Lebih banyak
produk akan ditambahkan ke daftar ini; kunjungi
www.boschsecurity.com untuk ikhtisar terbaru.
Pengontrol sistem (PRA-SCL)

Pengontrol sistem mengelola semua fungsi terkait
sistem di PRAESENSA sistem Public Address dan
Alarm Suara. Pengontrol sistem merutekan semua
koneksi audio antara sumber audio PRAESENSA yang
terhubung ke jaringan dan tujuan. Pengontrol ini
mengawasi dan memutar ulang pesan dan nada, yang
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disimpan di memori flash, baik dijadwalkan maupun
dimulai secara manual dari stasiun panggilan atau PC.
Pengontrol mengelola perutean streaming musik latar,
bersamaan dengan panggilan bisnis dan panggilan
darurat, semuanya berdasarkan tingkat prioritas dan
okupansi zona. Pengontrol mengumpulkan semua
informasi status dari perangkat sistem yang
tersambung, mengelola log peristiwa, dan melaporkan
kegagalan.
Pengontrol sistem tersambung ke jaringan melalui
OMNEO dan didukung daya oleh DC dari catu daya
multifungsi dengan cadangan baterai terintegrasi,
mengakomodasi topologi sistem yang terpusat
maupun tidak. Koneksi ke perangkat lain pada sistem
dibuat menggunakan switch 5 port bawaan, yang
mendukung RSTP. Server web bawaan memungkinkan
konfigurasi sistem menggunakan browser.
Fitur

• Pengontrolan penuh untuk perutean audio dan
perangkat PRAESENSA
• Penyimpanan bawaan yang diawasi untuk file nada
dan pesan
• Dukungan untuk streaming output dan input audio
Dante
• Interface terbuka ke aplikasi pihak ketiga
• Dengan jaringan IP pada OMNEO untuk audio dan
pengontrolan

Daya output dari setiap saluran amplifier beradaptasi
dengan beban loudspeaker tersambung, hanya
dibatasi oleh total anggaran daya untuk seluruh
amplifier. Fleksibilitas dan integrasi saluran amplifier
cadangan ini memungkinkan pemanfaatan daya yang
ada secara efektif dan menggunakan lebih sedikit
amplifier untuk beban loudspeaker yang sama,
dibandingkan dengan menggunakan amplifier
tradisional.
Pemrosesan dan pengontrolan suara digital,
disesuaikan dengan akustik dan keperluan setiap zona,
memungkinkan kualitas suara dan kejelasan yang lebih
baik.
Fitur

• Partisi daya fleksibel di seluruh saluran
• Pemakaian daya rendah dan hilangnya panas
• Pengawasan penuh dengan redundansi fail-safe
terintegrasi
• Pemrosesan sinyal digital per saluran
• Dengan jaringan IP pada OMNEO untuk audio dan
pengontrolan

Perangkat end‑of‑line (PRA-EOL)

Amplifier 600 W multisaluran (PRA-AD604 dan
PRA-AD608)

PRA-AD604 dengan 4 saluran

PRA-AD608 dengan 8 saluran
Ini merupakan amplifier daya multisaluran yang
fleksibel dan ringkas untuk sistem loudspeaker 100 V
atau 70 V di aplikasi Alarm Suara dan Public Address.
Amplifier ini cocok untuk topologi sistem terpusat,
tetapi juga mendukung topologi sistem
terdesentralisasi karena koneksi jaringan IP dari
OMNEO, dikombinasikan dengan daya DC dari catu
daya multifungsi.

Perangkat end‑of‑line ini merupakan solusi andal untuk
pengawasan integritas line loudspeaker, yang
merupakan persyaratan untuk sistem suara darurat.
Perangkat ini tersambung dengan ujung line
loudspeaker, setelah loudspeaker terakhir dari
serangkaian loudspeaker loop-through.
Perangkat ini berkomunikasi dengan saluran amplifier
PRAESENSA yang mengendalikan line loudspeaker
tersebut, untuk mengonfirmasi integritas line.
Saat pengukuran impedansi tidak dapat mendeteksi
loudspeaker yang sambungannya terputus, bergantung
pada jumlah loudspeaker yang tersambung dan jenis
kabel, atau melaporkan kesalahan, perangkat end-ofline memberikan solusi unggul untuk melaporkan
status line loudspeaker yang benar.
Ukuran yang terlampir kompatibel dengan ketetapan
pemasangan pada sebagian besar loudspeaker Bosch
untuk perangkat atau papan supervisi. Ukurannya juga
dapat dikurangi untuk menyesuaikan dengan sebagian
besar kotak sambungan kabel.
Fitur

• Perangkat kecil untuk pengawasan end-of-line
loudspeaker
• Solusi andal untuk line loudspeaker (panjang)
• Deteksi kegagalan pada amplifier tanpa kabel
tambahan
• Nada pilot frekuensi tinggi dengan tingkat rendah
• Opsi pemasangan yang fleksibel
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Catu daya multifungsi (PRA-MPS3)

Perangkat kecil ini mengkombinasikan beberapa fungsi
dukungan untuk memasok daya dan melayani
perangkat sistem PRAESENSA lain.
Perangkat ini dapat digunakan di sistem yang terpusat,
tetapi perangkat memungkinkan topologi sistem yang
terdesentralisasi dengan beberapa rak atau kabinet
yang terletak di seluruh lokasi untuk mengurangi biaya
perkabelan loudspeaker secara signifikan.
Perangkat ini memberikan catu daya DC ke amplifier
dan periferal yang tersambung dengan sumber listrik,
dengan pengisi daya yang memenuhi standar untuk
baterai cadangan 12 V tunggal, menghemat biaya
pemasangan dan perawatan baterai.
Switch Ethernet 6 port terintegrasi, dengan dukungan
serat kaca, memfasilitasi interkoneksi yang mudah
untuk kluster perangkat terdesentralisasi.
Input kontrol yang diawasi dan dapat dikonfigurasi
serta output kontrol bebas tegangan tersedia sebagai
antarmuka untuk peralatan eksternal. Antarmuka
OMNEO untuk kontrol dan pelaporan kegagalan juga
menyediakan lifeline cadangan audio analog untuk
amplifier yang tersambung.
Fitur

• Catu daya DC yang diawasi secara penuh dengan
redundansi fail-safe terintegrasi
• Solusi cadangan baterai 12 V tunggal unik
• Switch Ethernet 6 port terintegrasi pada RJ45 dan
SFP.
• Input dan output kontrol tujuan umum
• Lifeline cadangan untuk amplifier tersambung

Stasiun pemanggilan dekstop dan terpasang di
dinding (PRA-CSLD dan PRA-CSLW)

PRA-CSLW dengan mikrofon genggam
Stasiun panggilan untuk digunakan di sistem Public
Address dan Alarm Suara PRAESENSA mudah dipasang
dan dapat dipakai secara intuitif karena LCD layar
sentuhnya, memberikan umpan balik pengguna yang
jelas terkait memulai panggilan dan memantau
progresnya, atau mengontrol musik latar.
Stasiun panggilan memungkinkan penempatan tanpa
usaha yang berlebihan karena stasiun panggilan ini
hanya memerlukan koneksi ke jaringan IP OMNEO
dengan Power over Ethernet (PoE) untuk komunikasi
dan catu daya yang digabungkan.
Stasiun panggilan ini dapat dikonfigurasi untuk
digunakan sebagai stasiun panggilan bisnis, tetapi juga
sebagai stasiun panggilan darurat.
Desainnya yang berkelas menggabungkan mikrofon
yang terawasi, loudspeaker monitor internal, dan soket
untuk memasukkan sumber audio lokal untuk musik
latar.
Layar sentuh kapasitif berwarna dengan resolusi tinggi
4,3" memberikan kontrol dan umpan balik optimum
setiap saat untuk operator.
Setiap stasiun panggilan memerlukan setidaknya satu
ekstensi stasiun panggilan PRA-CSE untuk pemilihan
zona, dengan maksimum empat ekstensi.
Fitur

• Housing cocok dengan pemasangan di permukaan
atau pemasangan flush
• Layar sentuh kapasitif berwarna 4,3"
• Antarmuka pengguna grafis untuk panduan dan
umpan balik pengguna yang optimum
• Indikator kegagalan dan status untuk tujuan alarm
suara
• Redundan Power over Ethernet dan Koneksi jaringan
IP OMNEO ganda

PRA-CSLD dengan mikrofon leher angsa
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Ekstensi stasiun panggilan (PRA-CSE)

Karena kemampuannya untuk menghasilkan arus
puncak tinggi, PRA-PSM48 dapat memasok daya yang
cukup untuk amplifier daya 600 W PRAESENSA yang
bermuatan penuh tunggal. PRA-PSM48 juga dapat
memasok daya untuk switch Ethernet PRA-ES8P2S
dengan seluruh output PoE-nya dimuat.
Fitur

Ekstensi keypad ini digunakan bersamaan dengan
stasiun panggilan PRAESENSA untuk memilih
panggilan bisnis dan alarm.
Satu perangkat menambahkan dua belas tombol yang
dapat dikonfigurasi dengan lampu cincin. Setiap
tombol memiliki dua indikator tambahan untuk umpan
balik pengguna, terkait dengan fungsionalitas yang
telah dikonfigurasikan dari tombol tersebut.

•
•
•
•

Tegangan input listrik universal
Koreksi faktor daya
Perlindungan dengan pemulihan otomatis
Disetujui untuk memasok daya untuk perangkat
sistem PRAESENSA
• Yang dapat dipasang di rel DIN dan ringkas

Switch Ethernet, 8xPoE, 2xSFP (PRA-ES8P2S)

Fitur

• Keypad ekstensi untuk desktop PRA-CSLD dan
stasiun panggilan yang terpasang di dinding PRACSLW
• Dua belas tombol dengan umpan balik responsif dan
fungsionalitas yang dapat dikonfigurasikan
• Lampu cincin di sekeliling setiap tombol untuk
konfirmasi pemilihan
• Indikator status zona berbagai warna untuk tombol
yang dikonfigurasi untuk pemilihan zona
• Tata letak tombol ergonomis dengan penutup depan
yang dapat dilepas untuk akses ke label tombol

Modul catu daya 24V (PRA-PSM24 dan PRAPSM48)

PRA-PSM24 dan PRA-PSM48 merupakan catu daya
ringkas yang terpasang ke rel DIN. PRA-PSM24
menghasilkan 24 V hingga 10 A secara terus-menerus,
sedangkan PRA-PSM48 menghasilkan 48 V hingga 5 A
secara terus-menerus. Catu daya ini merupakan catu
daya OEM, yang dibuat untuk Bosch oleh Delta Power
Supply, sebagai alternatif yang ramah biaya
dibandingkan catu daya multifungsi PRAESENSA PRAMPS3 jika fungsi dan karakteristik tambahan catu daya
multifungsi tidak diperlukan. Selain itu, PRA-PSM24
dan PRA-PSM48 tidak tersertifikasi untuk EN 54‑4 dan
standar serupa.
PRA-PSM24 dapat digunakan untuk memasok daya
pengontrol sistem PRAESENSA atau perangkat dan
utilitas yang membutuhkan 24 V.

PRA-ES8P2S switch Ethernet ringkas yang terpasang
ke rel DIN dengan delapan Gigabit port tembaga,
mendukung Power over Ethernet (PoE) dan dua
Gigabit port kombo SFP. Switch Ethernet ini
merupakan sebuah switch OEM, yang dibuat untuk
Bosch oleh Advantech untuk digunakan di sistem
Public Address dan Alarm Suara Bosch. Ini adalah versi
yang telah dikonfigurasi sebelumnya dari switch
EKI‑7710G‑2CPI‑AE, dioptimalkan untuk PRAESENSA.
PRA-ES8P2S tersertifikasi untuk EN 54‑16 untuk
digunakan bersama dengan sistem PRAESENSA.
Switch ini dapat digunakan sebagai tambahan untuk
port switch pengontrol sistem PRAESENSA dan catu
daya multifungsi. Hal ini khususnya mudah digunakan
pada sistem besar saat lebih banyak port SFP
diperlukan untuk interkoneksi jarak jauh pada serat
kaca atau lebih banyak port yang diaktifkan PoE
diperlukan untuk memasok daya stasiun panggilan
PRAESENSA.
Fitur

• 8 x port Gigabit dengan PoE
• 2 x port kombo Gigabit dengan soket SFP untuk
transceiver serat kaca
• Redundansi jaringan melalui STP/MSTP/RSTP
• Koneksi catu daya ganda
• Relay kerusakan
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Transceiver serat, multimode (PRA-SFPSX dan
PRA-SFPLX)

PRA-SFPSX dan PRA-SFPLX merupakan transceiver
serat SFP ringkas. PRA-SFPSX digunakan dengan serat
multimode, menjangkau jarak hingga 550 m. PRASFPLX digunakan dengan serat mode tunggal,
menjangkau jarak hingga 10 km. Ini merupakan
transceiver OEM, yang dibuat untukBosch oleh
Advantech untuk digunakan pada sistem Public
Address dan Alarm Suara Bosch. Transceiver SFP
terkunci ke soket SFP pada catu daya multifungsi dan
switch Ethernet PRAESENSA. Hal ini sesuai dengan
standar Ethernet Gigabit IEEE 802.3z untuk performa,
keandalan, dan fleksibilitas maksimum. Kedua
transceiver tersertifikasi untuk EN 54‑16 dan
digunakan dengan sistem PRAESENSA.
Fitur

• Small form-factor pluggable (SFP/Faktor bentuk kecil
yang dapat dilepas pasang) standar industri
• Desain kunci tak tergoyahkan
• Dapat dilepas pasang aktif
• Konektor LC dupleks
• Dukungan kecepatan dupleks penuh

Fungsi
Infrastruktur IP aman

• PRAESENSA merupakan sistem suara berjaringan
dengan semua elemen sistem tersambung ke OMNEO.
Berlandaskan pada beberapa teknologi, termasuk IP
dan standar publik terbuka, OMNEO mendukung
AES67 dan Dante dari Audinate untuk komunikasi
audio dan AES70 untuk kontrol sistem, dengan
keamanan jaringan tambahan yang diimplementasikan
menggunakan AES128 dan TLS, menawarkan
otentikasi waktu nyata dan enkripsi audio pada IP
sebagai perlindungan terhadap serangan berbahaya.
• OMNEO menawarkan solusi jaringan media yang
profesional dan matang, memberikan fitur
interoperabilitas dan unik dan untuk pemasangan
yang lebih mudah, performa yang lebih baik, dan
skalabilitas yang lebih besar dari tawaran IP lain di
pasar.

Pemanfaatan daya efektif

• PRAESENSA amplifier daya multisaluran memiliki
kemampuan unik partisi daya, total anggaran daya
amplifier dapat dibagi secara bebas di seluruh saluran
output.
• Saluran amplifier kelas D beroperasi pada tegangan
catu daya tinggi untuk penggerak langsung output 70
V atau 100 V tanpa memerlukan transformer output
yang akan membatasi daya output maksimum saluran.
Hal ini juga meningkatkan efisiensi dan performa
audio serta menurunkan berat dan ukuran amplifier.
Isolasi galvanis dari output amplifier, sebagaimana

diperlukan oleh EN 54-16 dan standar suara darurat
lain, disediakan oleh konverter DC/DC terisolasi dan
koneksi Ethernet terisolasi. Saluran amplifier memiliki
respons frekuensi datar dengan beban independen
yang menerima beban loudspeaker antara nol dan
beban penuh. Setiap saluran digunakan pada zona
atau bagian zona yang berbeda.
• Jumlah total daya output ditentukan oleh catu daya
dan pendingin redundan, dan karena keduanya dibagi
antara saluran amplifier, tidak masalah seberapa
banyak loudspeaker yang tersambung ke setiap
saluran, selama beban total keseluruhan tidak
melebihi batas maksimum 600 W untuk seluruh
amplifier dan beban > 300 W tidak tersambung ke
saluran lain selain saluran 1. Saluran amplifier
cadangan juga disertakan untuk mengambil alih
saluran yang gagal, tindakan redundansi yang
menghemat biaya dan ruang saluran cadangan ini juga
menggunakan catu daya dan pendingin redundan
yang sama.
• Fleksibilitas daya output yang bervariasi untuk setiap
saluran memungkinkan pemanfaatan sebagian besar
daya amplifier yang tersedia. Amplifier multisaluran
tradisional memiliki daya output maksimum yang
tetap per saluran. Jika sebuah saluran tidak terisi
beban penuh, atau bahkan tidak digunakan,
kapabilitas daya yang tersisa dari saluran tersebut
tidak dapat diklaim oleh salah satu dari saluran lain.
Sistem PRAESENSA biasanya hanya memerlukan
separuh dari jumlah daya amplifier dibandingkan
dengan sistem amplifier daya maksimum tetap
tradisional, yang berarti dapat menyimpan ruang,
energi, dan biaya.

Ketersediaan sistem tertinggi

• PRAESENSA menawarkan ketersediaan sistem
tertinggi karena penurunan rating konservatif semua
elemen, pengawasan semua fungsi dan jalur sinyal
yang penting, dan redundansi bawaan dari semua
elemen sistem yang penting. Perangkat
PRAESENSA memiliki margin keselamatan dan
stabilitas suhu yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan
fakta bahwa perangkat PRAESENSA cukup unik
karena dapat dioperasikan pada ketinggian hingga
5000 m (16404 ft), persyaratan yang penting di Peru,
Chili, India, China, dan negara lain. Pada ketinggian
ini udaranya kurang rapat dan kapasitas pendinginan
air berkurang, membuat perpindahan panas kurang
efektif. Selain itu, sifat dielektrik udara berubah
seiring dengan meningkatnya ketinggian, menurunkan
kemampuan insulatornya. PRAESENSA menggunakan
pendinginan yang efektif dan secara signifikan
meningkatkan jarak rambat dan jarak bebas untuk
mempertahankan peringkat keselamatan.
• Semua perangkat sistem menggunakan port Ethernet
ganda, mendukung RSTP, untuk memulihkan dari
tautan jaringan yang rusak secara otomatis.
• Catu daya multifungsi menawarkan fasilitas cadangan
baterai agar tidak sensitif terhadap mati lampu.
• Amplifier memiliki saluran amplifier cadangan
terintegrasi untuk mengambil alih kegagalan saluran
secara otomatis. Amplifier juga memiliki catu daya
ganda bawaan yang bekerja sama untuk
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meminimalkan tekanan pada komponen, masingmasing memiliki kemampuan untuk memasok daya
penuh ke amplifier jika satu bagian gagal.
• Amplifier memiliki dua output loudspeaker per
saluran, grup A dan B, diawasi dan dilindungi secara
terpisah untuk mendukung koneksi string loudspeaker
yang berselang-seling di zona yang sama, sehingga
line loudspeaker yang terganggu atau korslet tidak
akan menonaktifkan suara pada zona itu secara total.

Pengalaman pengguna dioptimalkan

• Stasiun panggilan PRAESENSA menyediakan
kombinasi LCD layar sentuh dengan tombol mekanis
dan indikator LED. Akses ke fungsi sistem dan area
dapat dikonfigurasikan per stasiun panggilan, untuk
memberikan fungsi yang tepat dan dibutuhkan oleh
operator, tidak lebih dan tidak kurang. Antarmuka
pengguna telah dikembangkan bersama dengan
pengguna nyata dan tidak hanya menangani
kebutuhan mereka, tetapi juga ketidaknyamanan
mereka saat membuat panggilan ke zona yang tidak
dapat mereka lihat atau dengar, atau menyesuaikan
volume musik latar di area ini.
• Berbagai fungsi mudah dipilih dari layar sentuh, dan
zona mudah dipilih melalui tombol keypad dengan
LED yang memberikan umpan balik dengan segera
untuk status nyata dari zona tersebut. Setelah
memulai panggilan, layar menunjukkan progres
panggilan kepada operator, mengindikasikan kapan
mereka harus berbicara setelah nada awal atau pesan
perkenalan otomatis telah selesai, dan menunjukkan
apakah panggilan telah berhasil diselesaikan di semua
tujuan.

Standar berfitur lengkap

• PRAESENSA merupakan sistem lanjutan untuk tujuan
Public Address dan Alarm Suara. Sistem ini berisi
pilihan perangkat keras bersamaan dengan perangkat
lunak yang terbatas untuk membuat fungsi yang
diperlukan. Karena perangkat keras sangat lengkap
dan fleksibel untuk digunakan, hanya sedikit
perangkat berbeda yang cukup untuk membuat
sistem. Sebagai contoh, semua stasiun panggilan dan
amplifier memiliki DSP bawaan untuk pemrosesan
suara, amplifier memiliki daya output fleksibel per
saluran dan saluran cadangan bawaan, catu daya
memiliki pengisi daya baterai bawaan, dan
seterusnya. Tidak diperlukan add-on terpisah.
• Fungsi sistem didasarkan pada perangkat lunak dan
pembaruan berkala tersedia untuk memperluas
serangkaian kemampuan itu.

Dapat diukur dan fleksibel

• PRAESENSA merupakan sistem yang sangat mudah
diukur dan fleksibel. Semua perangkat tersambung ke
jaringan dan menawarkan konektivitas loop-through
untuk ekspansi sistem dan RSTP yang mudah untuk
membuat loop jaringan fail-safe. Perangkat sistem
dapat didesentralisasi dan perkabelan loop redundan
sering memungkinkan penggunaan kabel jaringan
yang tidak tahan api.
• PRAESENSA menggunakan alokasi saluran dinamis.
Karena perangkat tidak menggunakan perutean statis,
amplifier dan stasiun panggilan tidak memiliki

•

•

•

•

sambungan audio permanen ke pengontrol sistem.
Pendekatan tersebut akan membatasi jumlah
perangkat, karena amplifier 8 saluran akan
membutuhkan setidaknya 8 koneksi, 100 amplifier
akan membutuhkan 800 koneksi agar dapat mandiri.
Sebagai gantinya, PRAESENSA menggunakan
sambungan OMNEO dinamis yang dihasilkan dengan
cepat dan dikosongkan setelah digunakan. Streaming
dinamis menempati bandwidth yang paling sedikit;
jika tidak ada transportasi audio berlangsung, saluran
tidak ada di sana. Selain itu, ini adalah solusi yang
dapat diukur dibandingkan dengan saluran statis,
yang dibatasi sampai jumlah interkoneksi yang dapat
ditangani perangkat yang berisi matriks audio. Semua
streaming audio OMNEO dikonfigurasi sebagai
multicast, langsung dari sumbernya (perangkat
pemancar, seperti stasiun panggilan) ke tujuan
(perangkat yang menerima, seperti saluran amplifier).
Koneksi ini dikonfigurasi oleh pengontrol sistem
menggunakan OCA (AES70). Matriks audio berada di
jaringan itu sendiri, bukan di satu unit. Dengan
begitu, tidak ada pembatasan nyata pada jumlah
perangkat sumber dan tujuan. Pembatasan yang ada
hanyalah jumlah streaming audio simultan (berbeda),
yang mana di atas 100 dan lebih dari cukup untuk
penggunaan tersibuk sekalipun.
Catu daya multifungsi memiliki pengisi daya baterai
terintegrasi untuk baterai 12 V tunggal berdasarkan
daya cadangan, memfasilitasi desentralisasi sistem
yang mudah. Amplifier dapat ditempatkan dekat
loudspeaker, mengurangi biaya pengkabelan
loudspeaker, yang terutama berguna jika kabel
loudspeaker tahan api mahal.
Daya DSP tersedia di semua stasiun dan amplifier,
sehingga daya DSP bertumbuh dengan setiap
perangkat yang ditambahkan ke sistem.
Setiap zona memiliki saluran amplifiernya sendiri
untuk konten audio khusus. Pengguna dapat
membuat pemilihan musik dan volume pribadi, tanpa
mempengaruhi tingkat pengumuman dan pengawasan
line loudspeaker tidak terganggu. DSP bawaan
amplifier memungkinkan suara di setiap zona
disesuaikan dengan kebutuhan dan selera audiens di
area tersebut.
Kompleksitas perencanaan sistem tradisional
menyisakan sedikit ruang untuk kesalahan atau
perubahan pada detik-detik terakhir. Namun, dengan
PRAESENSA fleksibilitas merupakan bawaan,
memungkinkan pendekatan adaptif dan cepat untuk
perencanaan. PRAESENSA memungkinkan perubahan
mendatang untuk area yang dicakup sistem, dengan
perubahan peralatan minimal atau tanpa perubahan.
Dengan demikian, perencanaan awal tidak terlalu
sensitif dengan perubahan kecil pada masa
mendatang, yang dapat mempengaruhi profit.

Spesifikasi Arsitek dan Desain - Sistem
PRAESENSA
Sistem Public Address dan Alarm Suara harus
sepenuhnya berbasis jaringan IP. Semua perangkat
sistem seperti pengontrol sistem, amplifier, dan
stasiun panggilan harus berkomunikasi melalui IP,
menggunakan protokol Audio over IP (AoIP) yang

7 | Sistem Public Address dan Alarm Suara PRAESENSA

mendukung AES67 untuk audio dan menggunakan
AES70 untuk kontrol, dengan enkripsi dan otentikasi
untuk mencegah akses tanpa otorisasi,
penyalahgunaan, dan modifikasi pada data. Bagian
audio harus mendukung koneksi Lapisan 3 melalui
router antara subnet dengan latensi kurang dari 10 ms
dan output tersinkron. Bagian data kontrol harus
dijamin oleh Transmission Control Protocol (TCP)
Lapisan 4. Sistem harus mendukung >100 saluran
bersamaan untuk perutean musik dan membuat
panggilan, menggunakan format audio digital definisi
tinggi yang tidak terkompres dengan ukuran sampel 24
bit dan laju sampel 48 kHz. Sistem yang berdasarkan
pengontrol sistem tunggal harus mendukung
setidaknya 200 perangkat sistem dan 500 zona.
Fungsionalitas sistem harus ditentukan pada
perangkat lunak, memungkinkan pembaruan berkala
untuk peningkatan fungsi dan/atau keamanan.
Perangkat lunak sistem harus berjalan pada pengontrol
sistem dengan firmware tambahan pada perangkat
sistem lain untuk fungsi yang berkaitan dengan
perangkat. Upload dan pemasangan firmware baru ke
perangkat sistem harus aman. Konfigurasi sistem harus
bisa dilakukan menggunakan browser web standar,
tersambung ke server web tersemat pada pengontrol
sistem, menggunakan komunikasi HTTPS (HTTP
Secure). Konfigurasi sistem harus mendukung
beberapa tingkat akses dengan hak akses terkait.
Setelah penyelesaian konfigurasi sistem, tidak
diperlukan koneksi ke PC untuk operasi. Perangkat
sistem harus mendukung pencarian dan penetapan
semua perangkat sistem pada sistem dan konfigurasi
individu dari setiap perangkat. Perangkat lunak sistem
harus mendukung definisi panggilan yang dapat
dikonfigurasikan untuk panggilan pengguna dan
tindakan terkait yang dapat ditetapkan ke input
kontrol nyata dan/atau virtual serta tombol stasiun
panggilan. Definisi panggilan harus menentukan hal
berikut: prioritas, nada awal dan akhir dengan
pengaturan volume, input audio untuk penyisipan
ucapan langsung dengan pengaturan volume, pesan
atau serangkaian pesan dengan sejumlah pengulangan
dan pengaturan volume, durasi panggilan maksimum,
dan penjadwalan otomatis opsional dengan durasi dan
interval. Perangkat lunak sistem harus memungkinkan
upload file wav individu untuk pesan dan nada untuk
pengontrol sistem, dengan pengawasan integritas file
wav tersimpan. Perangkat lunak harus mendukung
definisi zona dan pengelompokan zona dengan saluran
amplifier ke penetapan zona. Perangkat lunak sistem
harus mengonfigurasi dan mengontrol semua input
dan output perangkat di sistem, termasuk fungsi
pemrosesan audio, mode operasi, fungsi yang
ditetapkan, dan koneksi serta pengawasannya. Sistem
harus menyertakan diagnosis dan perangkat lunak
logging, mendukung mode permintaan keterangan
yang berbeda, termasuk peristiwa panggilan dan
peristiwa kegagalan. Sistem harus memungkinkan
melihat peristiwa kegagalan, dikumpulkan oleh

pengontrol sistem, pada layar stasiun panggilan,
termasuk status kegagalan peralatan pihak ketiga yang
tersambung. Sistem harus memungkinkan mengetahui
dan mengatur ulang kegagalan dan keadaan alarm,
serta untuk melakukan log untuk tindakan ini.
Perangkat sistem harus tersertifikasi untuk EN 54 dan
ISO 7240, ditandai untuk CE dan memenuhi standar
RoHS directive. Garansi harus minimal tiga tahun.
Sistem harus merupakan sistem Bosch PRAESENSA.
Sertifikasi dan persetujuan
Sertifikasi standar darurat
Eropa

EN 54‑16

Internasional

ISO 7240‑16

Area peraturan
Keselamatan

EN/IEC/CSA/UL 62368‑1

Imunitas

EN 55024
EN 55103‑2 (E1, E2, E3)
EN 50130‑4

Emisi

EN 55032
EN 61000‑6‑3
ICES‑003
ANSI C63.4
FCC‑47 bagian 15B kelas A

Pernyataan kepatuhan
Eropa

CE/CPR

Lingkungan

RoHS

Spesifikasi teknis
Listrik
Kontrol
Saluran audio routing (dinamis)
OMNEO

Tidak terbatas

Saluran pemutaran nada/pesan (dinamis)
OMNEO

8

Input audio (statis)
Dante atau saluran AES67

120

Saluran input audio (statis)
Dante

8
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Antarmuka jaringan
Ethernet
Redundansi
Protokol
Protokol audio/kontrol
Latensi audio jaringan
Enkripsi data audio
Keamanan data kontrol

Perangkat End-of-line PRA-EOL

Nomor pemesanan PRA-EOL

OMNEO
10 md
AES128
TLS

Catu daya dengan pengisi daya baterai untuk hingga
tiga amplifier dan pengontrol, dengan switch jaringan
terintegrasi dan input serta output kontrol.

Lingkungan

Penyimpanan dan transportasi

Catu daya multifungsi PRA-MPS3, besar

Nomor pemesanan PRA-MPS3
Stasiun panggilan LCD Desktop PRA-CSLD

Kondisi iklim
Suhu
Pengoperasian

Perangkat untuk pengawasan integritas line
loudspeaker di pemakaian Public Address dan Alarm
Suara.

100BASE‑TX,
1000BASE‑T
TCP/IP
RSTP

-5 hingga +50 °C
(23 hingga 122 °F)
-30 hingga +70 °C
(-22 hingga 158 °F)

Kelembaban (non-kondensasi)

5 hingga 95%

Tekanan udara (beroperasi)

560 hingga 1070 hPa

Ketinggian (beroperasi)

-500 hingga +5000 m
(-1640 hingga 16404 ft
)

Getaran (beroperasi)
Amplitudo
Percepatan

< 0,7 mm
<2G

Benturan (transportasi)

< 10 G

Pemberitahuan

Stasiun panggilan layar sentuh yang dihidupkan
dengan PoE dan tersambung ke jaringan dengan
mikrofon leher angsa.
Nomor pemesanan PRA-CSLD
Stasiun panggilan LCD Terpasang di Dinding PRACSLW

Stasiun panggilan layar sentuh yang dihidupkan
dengan PoE dan tersambung ke jaringan dengan
mikrofon genggam.
Nomor pemesanan PRA-CSLW
Ekstensi Stasiun panggilan PRA-CSE

Ekstensi kunci tombol untuk stasiun panggilan
PRAESENSA (PRA-CSLD atau PRA-CSLW), dua belas
tombol yang dapat dikonfigurasi dengan indikator
status.
Nomor pemesanan PRA-CSE
Modul catu daya 24V PRA-PSM24

Catu daya yang dapat dipasang di rel DIN 24 V, bodi
aluminium penuh

Lihat spesifikasi teknis dari perangkat sistem

Nomor pemesanan PRA-PSM24

individu untuk data spesifik perangkat tambahan.

Modul catu daya 48V PRA-PSM48

Catu daya yang dapat dipasang di rel DIN 48 V, bodi
aluminium penuh

Informasi pemesanan

Nomor pemesanan PRA-PSM48

Pengontrol sistem PRA-SCL, besar

Switch Ethernet PRA-ES8P2S, 8xPoE, 2xSFP

Pengontrol sistem yang dipasok daya DC dan
tersambung ke jaringan serta pengelola pesan untuk
pemakaian Public Address dan Alarm Suara.
Nomor pemesanan PRA-SCL

Amplifier PRA-AD604, 4 saluran 600W

Amplifier daya 600 W dengan 4 saluran, berdaya DC,
tersambung dengan jaringan, dan saluran cadangan
terintegrasi serta fungsi DSP.
Nomor pemesanan PRA-AD604
Amplifier PRA-AD608, 8 saluran 600W

Amplifier daya 600 W dengan 8 saluran, berdaya DC,
tersambung dengan jaringan, dan saluran cadangan
terintegrasi serta fungsi DSP.
Nomor pemesanan PRA-AD608

Switch Ethernet 10 port terkelola dengan PoE dan
SFP.

Nomor pemesanan PRA-ES8P2S

Transceiver serat PRA-SFPSX, multimode

Modul 1000BASE‑SX SFP untuk serat multimode
(550 m)

Nomor pemesanan PRA-SFPSX

Transceiver Serat PRA-SFPLX, mode tunggal

Modul SFP 1000BASE‑LX untuk serat mode tunggal
(10 km).

Nomor pemesanan PRA-SFPLX
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