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u Urządzenia systemu połączone w sieć za pomocą
bezpiecznej infrastruktury IP

u Wielokanałowe wzmacniacze efektywnie
wykorzystujące energię

u Nadmiarowość umożliwiająca pracę w razie awarii,
co zapewnia maksymalną dostępność systemu

u Stacja wywoławcza z ekranem dotykowym
optymalizującym obsługę

u Skalowalny i elastyczny system do instalacji dużych i
małych

System PRAESENSA firmy Bosch wyznacza nowe
standardy w dziedzinie systemów nagłośnieniowych i
dźwiękowych systemów ostrzegawczych. Wszystkie
elementy systemu są podłączone do sieci IP oraz
wykorzystują najnowocześniejsze technologie, dzięki
czemu system łączy wiele z pozoru sprzecznych zalet:
niskie koszty, wysoką jakość dźwięku oraz łatwość
montażu, integracji i użytkowania. Funkcje łączności
przy użyciu adresów IP oraz rozdzielania mocy
wzmacniacza pozwalają osiągnąć nowy poziom
skalowalności i adaptowalności, a w połączeniu z
lokalnymi akumulatorami rezerwowymi sprawiają, że
PRAESENSA nadaje się równie dobrze do topologii
scentralizowanych i rozproszonych. System
PRAESENSA bazuje na kilku odrębnych, ale bardzo
elastycznych urządzeniach, o precyzyjnie
zaprojektowanej funkcjonalności, umożliwiających
budowanie systemów nagłośnieniowych o różnej
wielości do praktycznie nieograniczonych zastosowań.
System PRAESENSA może zarówno odtwarzać tło
muzyczne w recepcji czy sporadyczne wywołania we
wszystkich pomieszczeniach biurowych, jak i wiele
równoczesnych (automatycznych) anonsów z
informacjami komunikacyjnymi na międzynarodowym

lotnisku albo starannie skomponowane ścieżki
muzyczne w poczekalniach, restauracjach i barach. W
każdej sytuacji może również pełnić rolę
certyfikowanego dźwiękowego systemu
ostrzegawczego do zbiorowego zawiadamiania i
kierowania ewakuacją. Funkcje systemu są
definiowane i konfigurowane w oprogramowaniu, a
możliwości systemu można uzupełniać za pomocą
uaktualnień oprogramowania. PRAESENSA: system
jeden, nieograniczona ilość opcji.

Ogólne informacje o systemie

System PRAESENSA składa się z produktów opisanych
poniżej. Stopniowo będą dodawane kolejne składniki.
Odwiedzaj stronę www.boschsecurity.com, gdzie
publikujemy aktualne informacje.

http://www.boschsecurity.com


Sterownik systemu (PRA-SCL)

Sterownik zarządza wszystkimi funkcjami systemu
nagłośnieniowego i dźwiękowego systemu
ostrzegawczego PRAESENSA. Rozprowadza wszystkie
połączenia audio między sieciowymi źródłami sygnału
PRAESENSA a miejscami przeznaczenia. Nadzoruje
komunikaty i sygnały, które przechowuje w swojej
bezpiecznej pamięci flash, oraz je odtwarza zgodnie z
harmonogramem lub po ręcznym zainicjowaniu ze
stacji wywoławczej albo komputera. Zarządza
rozprowadzaniem strumieni tła muzycznego,
wywołaniami komercyjnymi i wywołaniami alarmowymi
na podstawie ustawionych poziomów priorytetu i
informacji o zajętościach stref. Zbiera informacje o
stanie wszystkich urządzeń podłączonych do systemu,
zarządza dziennikami zdarzeń i sygnalizuje awarie.
Sterownik systemu jest podłączony do sieci przez
interfejs OMNEO i zasilany prądem stałym z
wielofunkcyjnego zasilacza wyposażonego w moduł
podtrzymania akumulatorowego. Obsługuje systemy o
topologiach scentralizowanych i rozproszonych.
Połączenia z innymi urządzeniami w systemie są
realizowane za pomocą wbudowanego 5‑portowego
przełącznika obsługującego protokół RSTP.
Wbudowany serwer sieciowy umożliwia
konfigurowanie systemu za pomocą przeglądarki
internetowej.

Cechy
• Pełna kontrola nad urządzeniami systemu

PRAESENSA i kierowaniem sygnału audio
• Wbudowana nadzorowana pamięć masowa na

komunikaty i pliki sygnałów
• Obsługa wejściowych i wyjściowych strumieni

fonicznych Dante
• Otwarty interfejs do komunikowania się z aplikacjami

innych producentów
• Połączenie z siecią IP przez interfejs OMNEO w celu

sterowania sygnałami dźwiękowymi i urządzeniami

Wzmacniacze wielokanałowe 600 W (PRA-AD604 i
PRA-AD608)

PRA-AD604 z 4 kanałami

PRA-AD608 z 8 kanałami
 
Jest to elastyczny i kompaktowy wielokanałowy
wzmacniacz mocy do systemów głośnikowych na
napięcia 100 V lub 70 V instalowanych w systemach
nagłośnieniowych i dźwiękowych systemach
ostrzegawczych. Standardowo jest przewidziany do
systemów o topologii scentralizowanej, ale dzięki
złączu sieci IP OMNEO i wielofunkcyjnemu zasilaczowi
na prąd stały może również pracować w systemach
rozproszonych.
Moc wyjściowa każdego kanału wzmacniacza
dostosowuje się do mocy pobieranej przez podłączone
głośniki i jest ograniczona jedynie do łącznej mocy,
jaką jest w stanie wytwarzać wzmacniacz. Ta
elastyczność, w połączeniu z możliwością
zintegrowania kanału rezerwowego, pozwala
efektywnie wykorzystać dostępną moc oraz
zainstalować mniej wzmacniaczy dla tego samego
pobory mocy przez głośniki, niż byłoby trzeba
tradycyjnych wzmacniaczy.
Cyfrowe przetwarzanie i sterowanie dźwiękiem,
dostosowane do parametrów akustycznych i wymagań
każdej strefy, pozwala uzyskać lepszą jakość dźwięku i
zrozumiałość mowy.

Cechy
• Elastyczne rozdzielanie mocy między wszystkie kanały
• Niskie zużycie energii i utraty ciepła
• Pełny nadzór z wbudowaną nadmiarowością

umożliwiającą pracę w razie awarii
• Cyfrowe przetwarzanie sygnału w każdym kanale
• Połączenie z siecią IP przez interfejs OMNEO w celu

sterowania sygnałami dźwiękowymi i urządzeniami

Moduł końca linii (PRA-EOL)

Moduł końca linii to niezawodne rozwiązanie do
nadzoru nad poprawnością działania linii
głośnikowych, co jest wymagane w dźwiękowych
systemach ostrzegawczych.
Moduł podłącza się na końcu linii głośnikowej, za
ostatnim głośnikiem w serii głośników połączonych
łańcuchowo.
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Moduł komunikuje się z kanałem wzmacniacza
PRAESENSA dostarczającym sygnał do tej linii
głośnikowej w celu potwierdzenia poprawności
działania linii.
W sytuacjach, gdy przy dużej licznie głośników i
niektórych typach kabli pomiary impedancji mogą nie
wykrywać odłączonych głośników albo zgłaszać
fałszywe usterki, moduł końca linii stanowi najlepsze
rozwiązanie do przekazywania poprawnego stanu linii
głośnikowej.
Rozmiar obudowy spełnia wymagania montażowe dla
kart i modułów nadzoru poprawności działania dla
większości głośników Bosch. Można go jeszcze
zredukować, aby obudowa zmieściła się w większości
puszek przyłączeniowych.

Cechy
• Zwarte urządzenie do nadzoru nad końcem linii

głośnikowej
• Niezawodne rozwiązanie do (długich) linii

głośnikowych
• Wykrywanie awarii we wzmacniaczu przy użyciu

istniejącego okablowania
• Niskiego poziomu sygnał pilota wysokiej

częstotliwości
• Różnorodne opcje montażu

Zasilacz wielofunkcyjny (PRA-MPS3)

Niewielkie urządzenie łączy w sobie wiele funkcji
obsługi umożliwiających zasilanie innych urządzeń
systemu PRAESENSA oraz sterowanie nimi.
Może pracować w systemie scentralizowanym, ale
także pozwala budować topologie rozproszone z
kilkoma mniejszymi szafami typu rack lub obudowami
rozmieszczonymi po całym obiekcie. Takie rozwiązanie
znacznie obniża koszty okablowania głośników.
Z sieci pobiera prąd przemienny, po czym przekształca
go na prąd stały, którym zasila podłączone
wzmacniacze i urządzenia peryferyjne. Jest
wyposażony w standardową ładowarkę umożliwiającą
ładowanie jednego 12-woltowego akumulatora
rezerwowego, co pozwala istotnie obniżyć koszty
instalacji i utrzymania akumulatora.
Wbudowany 6‑portowy przełącznik sieci Ethernet z
obsługą światłowodów umożliwia podłączanie
urządzeń tworzących rozproszone klastry.
Do podłączania urządzeń zewnętrznych służą
konfigurowalne nadzorowane wejścia sterujące oraz
beznapięciowe wyjścia sterujące. Interfejs OMNEO

przeznaczony do sterowania i zgłaszania awarii
świadczy również zapasową analogową foniczną
kluczową usługę dla podłączonych wzmacniaczy.

Cechy
• W pełni nadzorowany zasilacz prądu stałego z

wbudowaną nadmiarowością umożliwiającą pracę w
razie awarii

• Unikatowe rozwiązanie z jednym 12-woltowym
akumulatorem rezerwowym

• Wbudowany 6‑portowy przełącznik sieci Ethernet z
interfejsami RJ45 i SFP

• Uniwersalne wejścia i wyjścia sterujące
• Zapasowa kluczowa usługa dla podłączonych

wzmacniaczy

Stacje wywoławcze stołowa i ścienna (PRA-CSLD i
PRA-CSLW)

PRA-CSLD z mikrofonem na wsporniku elastycznym

PRA-CSLW z mikrofonem ręcznym
 
Ta stacja wywoławcza jest przeznaczona do użytku w
systemach nagłośnieniowych i dźwiękowych
systemach ostrzegawczych PRAESENSA. Dotykowy
ekran LCD ułatwia instalację i umożliwia intuicyjną
obsługę, przekazując użytkownikowi na bieżąco
instrukcje konfigurowania połączeń, monitorowania
ich postępu, kontrolowania tła muzycznego itd.
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Stację wywoławczą można łatwo ustawić w żądanym
miejscu, ponieważ wymaga ona jedynie podłączenia do
sieci IP OMNEO z funkcją zasilania przez Ethernet
(PoE) umożliwiającą zintegrowane przesyłanie danych
i energii.
Można ją skonfigurować do roli komercyjnej lub
alarmowej stacji wywoławczej.
Atrakcyjna wizualnie obudowa mieści nadzorowany
mikrofon, wewnętrzny głośnik monitorowy oraz
gniazdo do podłączenia lokalnego źródła dźwięku
dostarczającego tło muzyczne.
Kolorowy pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej
4,3 cala zapewnia operatorowi optymalną kontrolę i
dostarcza informacji zwrotnych.
Każda stacja wywoławcza musi mieć co najmniej jedno
rozszerzenie stacji wywoławczej PRA-CSE do wyboru
strefy, z maksymalnie czterema rozszerzeniami.

Cechy
• Obudowę można montować na powierzchni lub na

płasko
• 4,3-calowy kolorowy pojemnościowy ekran dotykowy
• Graficzny interfejs użytkownika przekazujący na

bieżąco instrukcje i informacje zwrotne
• Wskaźniki stanu i awarii do obsługi ostrzegania

dźwiękowego
• Podwójne złącze sieci IP OMNEO oraz nadmiarowe

złącze zasilania przez Ethernet (PoE)

Rozszerzenie stacji wywoławczej (PRA-CSE)

Tej klawiatury rozszerzającej używa się w połączeniu
ze stacjami wywoławczymi systemu PRAESENSA do
wybierania opcji w wywołaniach komercyjnych i
alarmowych.
Jedno urządzenie zawiera dwanaście konfigurowalnych
przycisków z pierścieniami świetlnymi. Każdy przycisk
ma dodatkowo dwa wskaźniki przekazujące
użytkownikowi informacje zwrotne dotyczące
skonfigurowanej funkcji przycisku.

Cechy
• Klawiatury rozszerzające do stołowej stacji

wywoławczej PRA-CSLD i ściennej stacji wywoławczej
PRA-CSLW

• Dwanaście przycisków z wibracyjną sygnalizacją
naciśnięcia i konfigurowalną funkcjonalnością

• Pierścień świetlny wokół każdego przycisku
potwierdzający dokonanie wyboru

• Wielokolorowe wskaźniki stanów stref na przyciskach
ustawionych do wybierania stref

• Ergonomiczny układ przycisków oraz zdejmowana
przednia pokrywa, pod którą można umieścić etykiety
przycisków

Moduł zasilania 24 V (PRA-PSM24 i PRA-PSM48)

PRA-PSM24 i PRA-PSM48 to niewielkie zasilacze
montowane na szynie DIN. Model PRA-PSM24
dostarcza w sposób ciągły prąd o napięciu 24 V i
natężeniu maksymalnie 10 A, a model PRA-PSM48 prąd
o napięciu 48 V i natężeniu 5 A. Oba zasilacze są
produktami OEM, wytwarzanymi na zlecenie Bosch
przez Delta Power Supply. Stanowią ekonomiczną
alternatywę dla wielofunkcyjnego zasilacza PRA-MPS3
systemu PRAESENSA. Są przeznaczone do instalacji,
które nie potrzebują zaawansowanych funkcji i
parametrów zasilacza wielofunkcyjnego. Ponadto PRA-
PSM24 i PRA-PSM48 nie mają certyfikatu zgodności z
normą EN 54‑4 ani podobnymi standardami.
Zasilacz PRA-PSM24 może dostarczać prąd do
sterownika systemu PRAESENSA lub innych urządzeń
pracujących na napięciu 24 V.
Ze względu na zdolność dostarczania prądu o wysokiej
szczytowej wartości natężenia zasilacz PRA-PSM48 jest
w stanie zasilać jeden w pełni obciążony wzmacniacz
systemu PRAESENSA o mocy 600 W. Ponadto PRA-
PSM48 może dostarczać prąd do przełącznika sieci
Ethernet PRA-ES8P2S, który ma podłączone odbiorniki
do swoich wszystkich wyjść PoE.

Cechy
• Uniwersalne napięcie zasilania sieciowego na wejściu
• Korekcja sprawności energetycznej
• Zabezpieczenie z automatycznym odzyskiwaniem
• Dopuszczony do zasilania urządzeń systemu

PRAESENSA
• Zwarta konstrukcja, montaż na szynie DIN
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Przełącznik Ethernet, 8xPoE, 2xSFP (PRA-ES8P2S)

PRA-ES8P2S to montowany na szynie DIN kompaktowy
przełącznik sieci Ethernet z ośmioma portami Gigabit
na kable miedziane obsługującymi standard zasilania
przez sieć Ethernet (PoE) oraz dwoma portami Gigabit
SFP. Przełącznik jest produktem OEM, wytwarzanym
na zlecenie Bosch przez firmę Advantech z
przeznaczeniem do systemów nagłośnieniowych i
dźwiękowych systemów ostrzegawczych Bosch. Jest
to wstępnie skonfigurowana wersja przełącznika
EKI‑7710G‑2CPI‑AE, zoptymalizowana pod kątem
systemów PRAESENSA. Gdy przełącznik PRA-ES8P2S
współpracuje z systemami PRAESENSA, ma certyfikat
zgodności z normą EN 54‑16. Może być stosowany jako
uzupełnienie portów przełączających wbudowanych w
sterowniku systemu PRAESENSA i zasilaczu
wielofunkcyjnym. Jest to szczególnie wygodne w
dużych systemach, gdzie potrzeba większej liczby
portów SFP do obsługi światłowodowych połączeń
dalekiego zasięgu lub większej liczby portów z obsługą
PoE do zasilania stacji wywoławczych systemu
PRAESENSA.

Cechy
• 8 portów Gigabit z funkcją PoE
• 2 porty mieszane Gigabit z gniazdami SFP do

mocowania nadajników-odbiorników sieci
światłowodowej

• Nadmiarowości sieci realizowana przez protokoły
STP/MSTP/RSTP

• Dwa złącza zasilania
• Przekaźnik stanu awarii

Moduł światłowodowy, wielomodowy (PRA-SFPSX
i PRA-SFPLX)

PRA-SFPSX i PRA-SFPLX to kompaktowe nadajniki-
odbiorniki światłowodowe typu SFP. PRA-SFPSX jest
przewidziany do światłowodów wielomodowych o
długości maksymalnie 550 m. Model PRA-SFPLX jest

przewidziany do światłowodów jednomodowych o
długości maksymalnie 10 km. Są to produkty OEM,
wytwarzane na zlecenie Bosch przez firmę Advantech z
przeznaczeniem do systemów nagłośnieniowych i
dźwiękowych systemów ostrzegawczych Bosch.
Nadajnik-odbiornik SFP wpina się w gniazdo SFP
zasilacza wielofunkcyjnego i przełącznika sieci
Ethernet systemu PRAESENSA. Jest zgodny ze
standardem IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, co
gwarantuje najwyższą wydajność, niezawodność i
elastyczność działania. Oba moduły mają certyfikat
zgodności z normą EN 54‑16, gdy współpracują z
systemami PRAESENSA.

Cechy
• Konstrukcja zgodna z branżowym standardem Small

Form-Factor Pluggable (SFP)
• Konstrukcja z nieruchomą blokadą
• Możliwość podłączania w trakcie pracy urządzenia
• Dwustronne złącze LC
• Obsługa prędkości transmisji dwukierunkowej

Funkcje

Bezpieczna infrastruktura sieciowa
• PRAESENSA to sieciowy system nagłośnieniowy,

którego wszystkie elementy są podłączone do
platformy OMNEO. Platforma OMNEO wykorzystuje
różne technologie, w tym sieci IP i rozwiązania oparte
na otwartych standardach. Do komunikacji fonicznej
używa standardu AES67 oraz standardu Dante
opracowanego przez firmę Audinate, natomiast do
sterowania systemami używa standardu AES70, z
dodatkowym zabezpieczeniem sieci za pomocą
mechanizmów AES128 i TLS, które zapewniają
uwierzytelnianie w czasie rzeczywistym oraz
szyfrowanie sygnału audio w sieciach IP w celu
ochrony przed złośliwymi atakami.

• OMNEO oferuje dojrzałe, profesjonalne rozwiązanie
sieciowe do mediów, które zapewnia współdziałanie,
unikalne funkcje dla łatwiejszej instalacji, lepszą
wydajność i większą skalowalność niż jakakolwiek
inna oferta IP na rynku.

Efektywne wykorzystanie energii
• Wielokanałowe wzmacniacze mocy PRAESENSA

wyróżniają się unikatową zdolnością rozdzielania
mocy, tzn. cała moc wzmacniacza może być dowolnie
wykorzystywana we wszystkich kanałach
wyjściowych.

• Kanały wzmacniacza klasy D pracują na wysokich
napięciach zasilania, umożliwiając przekazywanie
mocy bezpośrednio do wyjść 70 V lub 100 V bez
stosowania transformatorów ograniczających
maksymalną moc wyjściową każdego kanału. Takie
rozwiązanie poprawia również sprawność działania i
parametry dźwięku oraz pozwala zmniejszyć masę i
rozmiary wzmacniacza. Izolacja galwaniczna wyjść
wzmacniacza, wymagana przez normę EN 54‑16 i inne
standardy dźwiękowych systemów alarmowych, jest
realizowana poprzez izolowanie przetwornic DC/DC
oraz izolowanie złączy sieci Ethernet. Kanały
wzmacniacza mają niezależną od obciążenia, płaską
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charakterystykę przenoszenia, która obsługuje pobór
mocy przez głośniki od zerowego aż do
maksymalnego. Każdy kanał może funkcjonować jako
osobna strefa lub część strefy.

• Łączna ilość mocy wyjściowej jest definiowana przez
zasilacz nadmiarowy i radiator, a ponieważ są
współużytkowane przez kanały wzmacniacza, nie ma
znaczenia ile wzmacniaczy jest podłączonych do
każdego kanału, o ile całkowite obciążenie łączne nie
przekroczy maks. 600 W dla całego wzmacniacza, a
obciążenie > 300 W nie jest połączone z żadnym
innym kanałem niż kanał 1. W zestawie znajduje się
również kanał wzmacniacza rezerwowego, który
umożliwia dołączenie nadmiarowych kanałów,
ponieważ ten kanał rezerwowy wykorzystuje ten sam
dodatkowy zasilacz i radiator.

• Możliwość zmiany mocy wyjściowej w każdym kanale
pozwala maksymalnie wykorzystać dostępną moc
wzmacniacza. Tradycyjne wzmacniacze
wielokanałowe mają stałą maksymalną mocą
wyjściową na każdy kanał. Gdy kanał nie jest
maksymalnie obciążony, albo w ogóle nie jest
używany, jego niewykorzystana moc nie może być
przejmowana przez żaden z pozostałych kanałów.
Systemy PRAESENSA zazwyczaj potrzebują tylko
połowy mocy systemów z tradycyjnymi
wzmacniaczami o stałej mocy maksymalnej, są więc
znacznie tańsze w eksploatacji i zajmują mniej
przestrzeni.

Najwyższa dostępność systemu
• System PRAESENSA wyróżnia się wysoką

dostępnością, co zawdzięcza rozwiązaniom takim jak
zachowawcze obniżanie parametrów wszystkich
komponentów, nadzór nad wszystkimi krytycznymi
ścieżkami sygnałów i funkcjami oraz wbudowana
nadmiarowość wszystkich newralgicznych elementów
systemu. Urządzenia systemu 
PRAESENSA mają bardzo wysoki margines
bezpieczeństwa i stabilności termicznej. Dowodem
jest na przykład fakt, że urządzenia PRAESENSA mogą
pracować na wysokościach sięgających 5000 m, co
jest bardzo ważne w krajach takich jak Peru, Chile,
Indie, Chiny itd. Na tych wysokościach powietrze jest
rzadsze i ma gorsze własności chłodzące, co utrudnia
odprowadzanie ciepła. Również właściwości
dielektryczne powietrza zmieniają się wraz z
wysokością, zmniejszając jego zdolności izolacyjne.
Dlatego w celu zachowania odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa system PRAESENSA odpowiednio
zaprojektowane radiatory, wydłużono drogi upływu
prądu i zwiększono odstępy między podzespołami.

• Wszystkie urządzenia systemu korzystają z
podwójnych portów Ethernet obsługujących protokół
RSTP, co umożliwia automatyczne przywracanie
funkcjonalności po zerwaniu połączenia z siecią.

• Zasilacz wielofunkcyjny zawiera rezerwowy
akumulator, który zapewnia odporność na awarie
sieci zasilającej.

• Wzmacniacze zawierają wbudowany kanał zapasowy,
który automatycznie przejmuje funkcjonalność
uszkodzonego kanału. Ponadto są wyposażone w dwa
zasilacze, które pracują w parze w celu mniejszego

obciążania komponentów. Każdy może przejąć na
siebie pełne zasilanie wzmacniacza w razie awarii
drugiego wzmacniacza.

• Wzmacniacze mają dwa wyjścia głośnikowe na każdy
kanał (grupy A i B), oddzielnie nadzorowane i
chronione, co umożliwia podłączanie przeplatających
się kabli głośnikowych w tej samej strefie. W ten
sposób zwarcie lub przerwa na jednej linii
głośnikowej nie spowoduje całkowitego wyciszenia
strefy.

Zoptymalizowana wygodna obsługa
• Stacje wywoławcze systemu PRAESENSA są

wyposażone w duże ekrany dotykowe LCD z
mechanicznymi przyciskami oraz wskaźniki LED.
Dostęp do funkcji i obszarów systemu można
konfigurować dla poszczególnych stacji
wywoławczych w celu przekazania operatorowi tylko
tych uprawnień, których potrzebuje. Interfejs
użytkownika opracowano we współpracy z realnymi
użytkownikami. Uwzględniono ich potrzeby oraz
wyeliminowano trudności, jakie napotykali w trakcie
emitowania wywołań do stref, których nie widzą lub
nie słyszą, czy przy regulowaniu głośności tła
muzycznego w tych obszarach.

• Funkcje łatwo się wybiera na dotykowym ekranie, a
strefy za pomocą przycisków klawiatury
wyposażonych w diody LED, które natychmiast
pokazują faktyczny stan stref. Po rozpoczęciu
wywołania na ekranie jest sygnalizowany jego postęp.
Operator widzi, kiedy ma rozpocząć mówienie po
zakończeniu sygnału uruchomienia lub
automatycznego komunikatu wprowadzającego oraz
czy wywołanie pomyślnie dotarło do wszystkich
lokalizacji docelowych.

Pełna funkcjonalność w standardzie
• PRAESENSA to zaawansowany system nagłośnieniowy

i dźwiękowy system ostrzegawczy. Składa się z
pewnej liczby urządzeń, które w połączeniu z
oprogramowaniem zapewniają wymagane funkcje.
Ponieważ urządzenia są kompletnie wyposażone i
elastyczne w użyciu, do zbudowania całego systemu
wystarcza ich ograniczony zestaw. Na przykład
wszystkie stacje wywoławcze i wzmacniacze mają
wbudowane procesory DSP do przetwarzania
dźwięku, wzmacniacze dynamicznie rozdzielają moc
między kanały i zawierają kanał zapasowy, zasilacz ma
wbudowaną ładowarkę do akumulatorów itd. System
nie wymaga żadnych zewnętrznych dodatków.

• Funkcje systemu są realizowane przez
oprogramowanie, a regularnie publikowane
aktualizacje cały czas poszerzają możliwości systemu.

Skalowalność i elastyczność
• System PRAESENSA jest niezwykle skalowalny i

elastyczny. Wszystkie urządzenia są podłączone do
sieci. Obsługują połączenia łańcuchowe
umożliwiające szybką rozbudowę systemu oraz
protokół RSTP pozwalający zbudować pętlę sieci
utrzymującą funkcjonalność w razie awarii. Urządzenia
systemu mogą pracować w trybie rozproszonym, a
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okablowanie z pętlą nadmiarową często umożliwia
stosowanie tanich kabli sieciowych pozbawionych
cech ogniotrwałości.

• W systemie PRAESENSA kanały są przydzielane
dynamicznie. Ponieważ urządzenia nie korzystają z
mechanizmu routingu statycznego, wzmacniacze i
stacje wywoławcze nie mają stałego połączenia audio
ze sterownikiem systemu. Routing statyczny
ograniczyłby liczbę obsługiwanych urządzeń,
ponieważ w celu zachowania niezależności 8-
kanałowy wzmacniacz wymagałby co najmniej 8
połączeń, a 100 wzmacniaczy wymagałoby 800
połączeń. Zamiast tego system PRAESENSA
wykorzystuje dynamiczne połączenia przez interfejs
OMNEO, które są generowane na bieżąco w razie
potrzeby, a po użyciu kasowane. Strumienie
dynamiczne zajmują najmniej pasma: jeśli nie jest
przesyłany sygnał audio, kanały po prostu nie
powstają. Ponadto to rozwiązanie jest skalowalne, w
odróżnieniu od kanałów statycznych, których
liczebność jest ograniczona liczbą połączeń, jaką jest
w stanie obsłużyć urządzenie zawierające matrycę
audio. Wszystkie strumienie foniczne w systemie
OMNEO są konfigurowane jako multicast realizowany
bezpośrednio ze źródła (urządzenia nadawczego, np.
stacji wywoławczej) do miejsc docelowych (urządzeń
odbiorczych, np. kanałów wzmacniacza). To
połączenie jest konfigurowane przez sterownik
systemu za pomocą protokołu OCA (AES70). Matryca
audio znajduje się w sieci, a nie w jednym urządzeniu.
W efekcie w praktyce nie istnieje żaden limit
dotyczący liczby urządzeń źródłowych i docelowych.
Jedynym ograniczeniem jest liczba równoczesnych
(różnych) strumieni fonicznych, jednak system może
ich obsługiwać ponad 100, co z zapasem wystarcza
nawet w najbardziej intensywnie używanych
instalacjach.

• Każdy wielofunkcyjny zasilacz ma wbudowaną
ładowarkę na jeden 12-woltowy akumulator
rezerwowy, co pozwala łatwo zbudować rozproszoną
topologię systemu. Wzmacniacze można umieścić
bliżej głośników i w ten sposób obniżyć koszty
okablowania głośników, co jest szczególnie istotne w
przypadku drogich kabli ognioodpornych.

• Funkcjonalność cyfrowego przetwarzania sygnałów
jest dostępna w każdej stacji wywoławczej i
wzmacniaczu, a więc zdolności obliczeniowe DSP
rosną z każdym dodawanym urządzeniem.

• Każda strefa ma własny kanał wzmacniacza na swoje
treści audio. Użytkownicy mogą wybierać ustawienia
muzyki i głośności bez wpływania na głośność emisji
komunikatów ani nadzór nad linią głośnikową.
Procesor DSP wbudowany we wzmacniaczu
umożliwia dostosowywanie dźwięku w każdej strefie
do potrzeb i preferencji znajdujących się w niej
odbiorców.

• Złożoność charakterystyczna dla planowania
tradycyjnych systemów zostawia bardzo mało miejsca
na błędy czy poprawki w ostatniej chwili. Natomiast w
systemie PRAESENSA elastyczność jest jedną z
elementarnych cech, umożliwiając bardzo dynamiczne
i adaptacyjne planowanie. PRAESENSA pozwala
wprowadzać zmiany w istniejących zarządzanych

obszarach praktycznie przy zachowaniu całego
dotychczasowego sprzętu. Dzięki temu początkowe
planowanie może być mniej rygorystyczne, a
późniejsze drobne zmiany nie pociągną za sobą
wysokich kosztów.

Specyfikacje dla architektów i inżynierów —
system PRAESENSA
System nagłośnieniowy i dźwiękowy system
ostrzegawczy bazuje w całości na sieci IP. Wszystkie
urządzenia systemu, takie jak sterownik, wzmacniacze
i stacje wywoławcze, komunikują się przy użyciu
adresów IP za pomocą protokołu Audio over IP (AoIP)
obsługującego standard AES67 do przesyłania sygnału
audio oraz standard AES70 do przesyłania sygnałów
sterujących. W komunikacji jest też wykorzystywane
szyfrowanie i uwierzytelnianie w celu zapobiegania
nieautoryzowanemu dostępowi, niedozwolonemu
użyciu i modyfikowaniu danych. Do transmisji sygnału
fonicznego są wykorzystywane połączenia w warstwie
3 za pośrednictwem routerów umieszczonych między
podsieciami. Routery mają opóźnienia
nieprzekraczające 10 ms i synchronizowane wyjścia.
Do transmisji danych sterujących jest wykorzystywany
protokół Transmission Control Protocol (TCP) w
warstwie 4. System obsługuje ponad 100
równoczesnych kanałów na potrzeby rozprowadzania
muzyki i wykonywania wywołań, używając
nieskompresowanego formatu cyfrowego dźwięku o
wysokiej rozdzielczości z 24-bitowymi pakietami
próbkowania i częstotliwością próbkowania 48 kHz.
System z jednym sterownikiem może obsługiwać co
najmniej 200 urządzeń i 500 stref.
Funkcjonalność systemu jest konfigurowana w
oprogramowaniu, co umożliwia regularne
aktualizowanie funkcji oraz/lub poprawianie
zabezpieczeń. Oprogramowanie systemu działa na
sterowniku systemu, natomiast urządzenia mogą
zawierać dodatkowe oprogramowanie układowe
zapewniające unikatową funkcjonalność. Przesyłanie
nowego oprogramowania układowego do urządzeń
systemu i jego instalowanie jest całkowicie
bezpieczne. System można konfigurować za pomocą
standardowej przeglądarki internetowej na
komputerze podłączonym do serwera sieciowego
wbudowanego w sterowniku systemu. Komunikacja
jest zabezpieczona protokołem HTTPS (HTTP Secure).
System obsługuje wiele poziomów dostępu z
odnośnymi uprawnieniami. Po zakończeniu
konfigurowania systemu do jego obsługi nie jest już
potrzebne połączenie z komputerem. Oprogramowanie
systemu obsługuje funkcje wykrywania i przypisywania
wszystkich urządzeń tworzących system oraz
indywidualne konfigurowanie urządzeń. Obsługuje
także konfigurowalne definicje dla wywołań
użytkowników i pokrewnych czynności, które można
przypisywać do wirtualnych i/lub fizycznych wejść
sterujących i przycisków stacji wywoławczej. Definicja
wywołania określa następujące parametry: priorytet,
sygnały rozpoczęcia i zakończenia wraz z ustawieniem
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głośności, wejście foniczne do wstawiania
komunikatów głosowych na żywo wraz z ustawieniem
głośności, komunikat lub seria komunikatów wraz z
liczbą powtórzeń i ustawieniem głośności, maksymalny
czas trwania wywołania oraz opcjonalny automatyczny
harmonogram emisji wraz z czasem trwania i
częstotliwością powtórzeń. Oprogramowanie systemu
umożliwia przesyłanie indywidualnych plików WAV
komunikatów i sygnałów do sterownika systemu, z
nadzorem nad poprawnością przechowywanych
plików. W programie można definiować i grupować
strefy oraz przypisywać kanały wzmacniaczy do stref.
Oprogramowanie systemu konfiguruje i kontroluje
wszystkie wejścia oraz wyjścia urządzeń w systemie, w
tym funkcje przetwarzania sygnału audio, tryby pracy,
przypisane funkcje i połączenia oraz nadzór nad tymi
wszystkimi elementami. System zawiera
oprogramowanie diagnostyczne i rejestrujące, które
obsługuje różne tryby zbierania informacji, w tym
zdarzenia wywołań i zdarzenia awarii. Zdarzenia awarii
odczytane przez sterownik systemu, w tym stan
usterek podłączonych urządzeń innych producentów,
są wyświetlane na ekranie stacji wywoławczej. Można
potwierdzać przeczytanie zgłoszonych stanów usterek
i alarmów oraz resetować stany, a wszystkie te
czynności protokołować.
Urządzenia systemu posiadają certyfikaty EN 54 i
ISO 7240, mają znak CE i spełniają wymagania
dyrektywy RoHS. Gwarancja jest udzielana na trzy lata
lub dłużej. System nosi oznaczenie Bosch PRAESENSA.

Certyfikaty i homologacje

Certyfikaty zgodności z normami dotyczącymi bezpieczeństwa

Europa EN 54-16

Międzynarodowe ISO 7240‑16

Obszary regulacji

Bezpieczeństwo EN/IEC/CSA/UL 62368‑1

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

Emisje EN 55032
EN 61000‑6‑3
ICES‑003
ANSI C63.4
FCC‑47 część 15B klasa A

Deklaracje zgodności

Europa CE/CPR

Środowisko RoHS

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Sterowanie

Kierowanie sygnału audio (dynamiczne)
     Kanały OMNEO Bez limitu

Odtwarzanie sygnałów/komunikatów
(dynamiczne)
    Kanały OMNEO

8

Wejścia foniczne (statyczne)
    Kanały Dante lub AES67 120

Kanały wyjść audio (statycznych)
    Dante

8

Interfejs sieciowy

Ethernet

    Protokół
    Nadmiarowość

100BASE‑TX,
1000BASE‑T
TCP/IP
RSTP

Protokół obsługi dźwięku/sterowania
    Opóźnienie dźwięku w sieci
    Szyfrowanie danych fonicznych
    Bezpieczeństwo danych sterujących

OMNEO 
10 ms
AES128
TLS

Warunki otoczenia

Warunki klimatyczne

Temperatura
    Robocza

    Przechowywanie i transport

Od -5 to +50°C

Od -30 do +70°C

Wilgotność (bez kondensacji) 5–95%

Ciśnienia powietrza (podczas pracy) 560–1070 hPa

Wysokość (podczas pracy) Od -500 do +5000 m

Drgania (podczas pracy)
    Amplituda
    Przeciążenie

< 0,7 mm
< 2 g

Uderzenia (podczas transportu) < 10 g

Uwaga

Bardziej szczegółowe dane techniczne
poszczególnych urządzeń tworzących system
znajdują się na ich odnośnych kartach produktów.
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Informacje do zamówień

PRA-SCL Sterownik systemu, duży
Zasilany prądem stałym, sieciowy sterownik systemu i
menedżer komunikatów cyfrowych do systemów
nagłośnieniowych i dźwiękowych systemów
ostrzegawczych.
Numer zamówienia PRA-SCL

PRA-AD604 Wzmacniacz 600W, 4-kanałowy
Sieciowy, 4-kanałowy, 600-watowy wzmacniacz mocy
zasilany prądem stałym, z wbudowanym kanałem
zapasowym i funkcjami cyfrowego przetwarzania
sygnału.
Numer zamówienia PRA-AD604

PRA-AD608 Wzmacniacz 600W, 8-kanałowy
Sieciowy, 8-kanałowy, 600-watowy wzmacniacz mocy
zasilany prądem stałym, z wbudowanym kanałem
zapasowym i funkcjami cyfrowego przetwarzania
sygnału.
Numer zamówienia PRA-AD608

PRA-EOL Moduł kończący linię
Urządzenie do nadzoru nad poprawnością działania
linii głośnikowych w systemach nagłośnieniowych i
dźwiękowych systemach ostrzegawczych.
Numer zamówienia PRA-EOL

PRA-MPS3 Zasilacz wielofunkcyjny, duży
Zasilacz z ładowarką mogący dostarczać prąd do
maksymalnie trzech wzmacniaczy i sterownika, z
wbudowanym przełącznikiem sieciowym oraz
wejściami i wyjściami sterującymi.
Numer zamówienia PRA-MPS3

PRA-CSLD Biurkowa stacja wywoławcza LCD
Sieciowa stacja wywoławcza ekran zasilana przez sieć
Ethernet, z ekranem dotykowym i mikrofonem na
wsporniku elastycznym.
Numer zamówienia PRA-CSLD

PRA-CSLW Naścienna stacja wywoławcza LCD
Sieciowa stacja wywoławcza ekran zasilana przez sieć
Ethernet, z ekranem dotykowym i mikrofonem
trzymanym w dłoni.
Numer zamówienia PRA-CSLW

PRA-CSE Rozszerzenie stacji wywoławczej
Rozszerzenie z przyciskami klawiaturowymi do stacji
wywoławczej systemu PRAESENSA (PRA-CSLD lub
PRA-CSLW) zawierające dwanaście przycisków ze
wskaźnikami stanu.
Numer zamówienia PRA-CSE

PRA-PSM24 Moduł zasilania 24V
Zasilacz 24 V do montażu na szynie DIN, całkowicie
aluminiowy korpus
Numer zamówienia PRA-PSM24

PRA-PSM48 Moduł zasilania 48V
Zasilacz 48 V do montażu na szynie DIN, całkowicie
aluminiowy korpus
Numer zamówienia PRA-PSM48

PRA-ES8P2S Przełącznik Ethernet, 8xPoE, 2xSFP
Zarządzany 10‑portowy przełącznik sieci Ethernet z
funkcjami PoE i SFP.
Numer zamówienia PRA-ES8P2S

PRA-SFPSX Nadajnik-odbiornik światłow., wielomod.
Moduł SFP 1000BASE‑SX do światłowodu
wielomodowego (550 m)
Numer zamówienia PRA-SFPSX

PRA-SFPLX Nadajnik-odbiornik światłow., jednomod.
Moduł SFP 1000BASE‑LX do światłowodu
jednomodowego (10 km).
Numer zamówienia PRA-SFPLX
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