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Sistema de sonorização e alarme por voz
PRAESENSA
www.boschsecurity.com.br

Com PRAESENSA, a Bosch definiu um novo padrão em
sistemas de sonorização e alarme por voz. Com todos
os elementos do sistema conectados por IP e usando
tecnologias de ponta, esse sistema combina economia
e qualidade de áudio com facilidade de instalação,
integração e uso. A conectividade IP e o
particionamento de potência do amplificador
permitem novos níveis de escalabilidade e
adaptabilidade que, em conjunto com os recursos de
potência de backup local, tornam o PRAESENSA
igualmente adequado para topologias centralizadas e
descentralizadas. O PRAESENSA usa apenas alguns
tipos diferentes de dispositivos de sistemas, mas
muito flexíveis, cada um com recursos exclusivos, para
criar sistemas de som de todos os tamanhos para uma
gama extremamente ampla de aplicações. O
PRAESENSA é adequado para um escritório com
música ambiente na área da recepção e algumas
chamadas ocasionais, e também para um aeroporto
internacional com vários anúncios simultâneos
(automatizados) para informações de voos, e
programas de músicas cuidadosamente selecionados
em lounges, restaurantes e bares. Em todos os casos,
também pode ser instalado para operar como um

u

Dispositivos do sistema em rede usando uma
infraestrutura de IP segura.

u

Amplificadores multicanal com utilização eficaz de
potência

u

Redundância à prova de falhas para a mais alta
disponibilidade do sistema

u

Estação de chamada com tela sensível ao toque
para experiência de usuário otimizada

u

Sistema expansível e flexível para aplicações
pequenas e grandes

sistema de alarme por voz certificado para notificação
em massa e evacuação. As funções do sistema são
definidas e configuradas em software e os recursos do
sistema podem ser aprimorados por meio de
atualizações do software. PRAESENSA: um sistema,
infinitas opções.
Visão geral do sistema
O PRAESENSA é composto pelos seguintes produtos.
Mais produtos serão adicionados a essa gama, acesse
www.boschsecurity.com para obter uma visão geral
atualizada.
Controlador do sistema (PRA-SCL)
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O controlador do sistema gerencia todas as funções
relacionadas ao sistema em um sistema de
sonorização e alarme por voz PRAESENSA. Ele roteia
todas as conexões de áudio entre fontes e destinos de
áudio PRAESENSA conectados à rede. Supervisiona e
reproduz mensagens e tons, armazenados em sua
memória flash, programados ou iniciados
manualmente a partir de uma estação de chamada ou
um PC. Gerencia o roteamento de transmissões de
música ambiente, junto com chamadas corporativas e
chamadas de emergência, tudo com base no nível de
prioridade e na ocupação de zona. Coleta todas as
informações de status dos dispositivos do sistema
conectados, gerencia os logs de eventos e relata
falhas.
O controlador do sistema é conectado à rede via
OMNEO e com alimentação de CC a partir de uma
fonte de alimentação multifuncional com backup de
bateria integrado, acomodando topologias de sistema
centralizadas e descentralizadas. As conexões com
outros dispositivos no sistema são feitas usando o
comutador integrado de cinco portas, com suporte
para RSTP. O servidor Web integrado permite a
configuração do sistema usando um navegador.
Características

• Controle total dos dispositivos PRAESENSA e do
roteamento de áudio
• Armazenamento supervisionado integrado para
mensagens e arquivos de tons
• Suporte para transmissões de entrada e saída de
áudio Dante
• Interface aberta para aplicativos de terceiros
• Conexão em rede por IP no OMNEO para áudio e
controle

Amplificadores multicanal de 600 W (PRA-AD604 e
PRA-AD608)

PRA-AD604 com quatro canais

PRA-AD608 com oito canais
É um amplificador de potência multicanal compacto e
flexível para sistemas de alto-falante de 100 V ou 70 V
em aplicações de sonorização e alarme por voz. Ele se

adequa a topologias de sistema centralizadas, mas
também oferece suporte a topologias de sistema
descentralizadas devido à sua conexão de rede IP
OMNEO, combinada com alimentação de CC de uma
fonte de alimentação multifuncional.
A potência de saída de cada canal do amplificador se
adapta à carga do alto-falante conectado, limitada
apenas pela potência total disponível em todo o
amplificador. Essa flexibilidade e a integração de um
canal de amplificador sobressalente possibilita o uso
da potência disponível com eficácia e o uso de menos
amplificadores para a mesma carga de alto-falante, em
comparação com o uso de amplificadores tradicionais.
Processamento e controle de som digital, ajustado de
acordo com a acústica e com os requisitos de cada
zona, possibilitam melhor qualidade de som e
inteligibilidade de voz.
Características

• Particionamento de potência flexível entre todos os
canais
• Baixo consumo de energia e perda de calor
• Supervisão total com redundância à prova de falhas
integrada
• Processamento digital de sinais por canal
• Conexão em rede por IP no OMNEO para áudio e
controle

Dispositivo de fim de linha (PRA-EOL)

Este dispositivo de fim de linha é uma solução
confiável para supervisão de integridade da linha de
alto-falantes, o que é um requisito para sistemas
sonoros de emergência.
Ele é conectado ao final de uma linha de alto-falantes,
depois do último alto-falante de uma série de altofalantes em loop-through.
Se comunica com o canal do amplificador PRAESENSA
que aciona essa linha de alto-falantes, para confirmar
a integridade da linha.
Onde as medições de impedância não forem capazes
de detectar um alto-falante desconectado,
dependendo do número de alto-falantes conectados e
do tipo de cabo, ou relatarem falhas falsas, o
dispositivo de fim de linha oferece uma solução
superior para relatar o status correto da linha de altofalantes.
O tamanho do gabinete é compatível com as provisões
de montagem da maioria dos alto-falantes da Bosch
para placas ou dispositivos de supervisão. Também
pode ser reduzido para se adequar à maioria das
caixas de derivação de cabos.
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Características

• Dispositivo compacto para supervisão de fim de linha
de alto-falantes
• Solução confiável para linhas de alto-falantes (longas)
• Detecção de falhas no amplificador sem fiação
adicional
• Sinal piloto de baixo nível e alta frequência
• Opções de montagem flexíveis

Estação de chamada de mesa e para montagem em
parede (PRA-CSLD e PRA-CSLW)

Fonte de alimentação multifuncional (PRA-MPS3)

PRA-CSLD com microfone de haste flexível

Esse dispositivo compacto combina várias funções de
suporte para alimentar e atender outros dispositivos
do sistema PRAESENSA.
Ele pode ser usado em um sistema centralizado, mas é
um facilitador para topologias de sistemas
descentralizadas com diversos racks ou gabinetes
menores localizados nas proximidades, para reduzir
significativamente os custos de cabeamento do altofalante.
Fornece alimentação de CC aos amplificadores
conectados e aos periféricos a partir da rede elétrica,
com um carregador compatível com as normas para
uma única bateria de reserva de 12 V, economizando
nos custos de instalação e manutenção da bateria.
O comutador Ethernet de seis portas integrado, com
suporte de fibra de vidro, facilita a interconexão dos
clusters descentralizados dos dispositivos.
Entradas de controle configuráveis supervisionadas e
saídas de controle desenergizadas estão disponíveis
como interface para equipamentos externos. Sua
interface OMNEO para controle e relatório de falhas
também oferece uma linha de segurança de backup de
áudio analógico para os amplificadores conectados.
Características

• Fonte de alimentação de CC totalmente
supervisionada com redundância integrada à prova de
falhas
• Solução exclusiva de bateria de reserva única de 12 V
• Comutador Ethernet de seis portas integrado em
RJ45 e SFP
• Entradas e saídas de controles de uso geral
• Linha de segurança de backup para os amplificadores
conectados

PRA-CSLW com microfone de mão
Essa estação de chamada para uso em sistemas de
sonorização e alarme por voz PRAESENSA é fácil de
instalar e intuitiva para operar devido à sua tela LCD
sensível ao toque, que oferece feedback claro ao
usuário sobre a configuração de uma chamada e o
monitoramento de seu progresso, ou o controle da
música ambiente.
A estação de chamada permite o posicionamento sem
muito esforço, pois requer apenas uma conexão com
uma rede IP OMNEO com Power over Ethernet (PoE)
para comunicação e alimentação combinadas.
Pode ser configurada para o uso como estação de
chamada corporativa, mas também como estação de
chamada de emergência.
O design elegante incorpora um microfone
supervisionado, um alto-falante de monitor interno e
um soquete para inserir uma fonte de áudio local para
música ambiente.
A tela capacitiva de 4,3 pol. sensível ao toque, colorida
e de alta resolução oferece ao operador controle e
feedback ideais a todo momento.
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Toda estação de chamadas deve ter pelo menos uma
extensão para estação de chamadas PRA-CSE para
seleção de zonas, com um máximo de quatro
extensões.
Características

• O gabinete se adequa à montagem em superfície ou
embutida
• Tela capacitiva de 4,3 pol. sensível ao toque e
colorida
• Interface gráfica do usuário para orientação e
feedback ideais ao usuário
• Indicadores de status e falha para fins de alarme por
voz
• Conexão de rede IP OMNEO dupla e Power over
Ethernet redundante

Extensão da estação de chamada (PRA-CSE)

A PRA-PSM24 e a PRA-PSM48 são fontes de
alimentação compactas com montagem em trilho DIN.
A PRA-PSM24 entrega 24 V a até 10 A continuamente,
enquanto a PRA-PSM48 entrega 48 V a até 5 A
continuamente. Essas fontes de alimentação são OEM,
fabricadas pela Delta Power Supply para a Bosch,
como uma alternativa eficiente do ponto de vista
econômico para a fonte de alimentação multifuncional
PRAESENSA PRA-MPS3 caso as funções e as
características adicionais da fonte de alimentação
multifuncional não sejam necessárias. Além disso, a
PRA-PSM24 e a PRA-PSM48 não possuem certificação
para EN 54‑4 e padrões semelhantes.
A PRA-PSM24 pode ser usada para alimentar um
controlador do sistema PRAESENSA ou outros
dispositivos e utilitários que precisam de 24 V.
Devido à sua capacidade de entregar altas correntes
de pico, a PRA-PSM48 pode fornecer alimentação
suficiente para um único amplificador de potência
PRAESENSA de 600 W em carga total. A PRA-PSM48
também pode alimentar um comutador Ethernet PRAES8P2S com todas as saídas PoE carregadas.
Características

Essa extensão de teclado é usada em conjunto com
estações de chamada PRAESENSA para realizar
seleções de chamadas corporativas e alarme.
Um dispositivo adiciona 12 botões configuráveis com
anel de luz. Cada botão possui dois indicadores
adicionais para feedback ao usuário, relacionado à
funcionalidade configurada para esse botão.

•
•
•
•

Tensão de entrada universal da rede elétrica
Correção do fator de potência
Proteção com recuperação automática
Aprovado para alimentar dispositivos do sistema
PRAESENSA
• Compacto com montagem em trilho DIN

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

Características

• Teclado de extensão para estações de chamada da
área de trabalho PRA-CSLD e para montagem em
parede PRA-CSLW.
• 12 botões com feedback tátil e funcionalidade
configurável
• Anel de luz em torno de cada botão para confirmação
de seleção
• Indicadores de status de zona coloridos para botões
configurados para seleção de zona
• Layout de botão ergonômico com tampa frontal
removível para acesso aos rótulos de botões

Módulo da fonte de alimentação 24 V (PRA-PSM24
e PRA-PSM48)

O PRA-ES8P2S é um comutador Ethernet compacto
com montagem em trilho DIN, com oito portas de
Gigabit de cobre com suporte para Power over
Ethernet (PoE) e duas portas combinadas Gigabit SFP.
O comutador Ethernet é OEM, fabricado pela
Advantech para a Bosch, para o uso em sistemas de
sonorização e alarme por voz da Bosch. É uma versão
pré-configurada do comutador EKI‑7710G‑2CPI‑AE,
otimizado para PRAESENSA. O PRA-ES8P2S possui
certificação para a norma EN 54‑16 em conjunto com
sistemas PRAESENSA. Pode ser usado em adição às
portas de comutação do controlador do sistema e da
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fonte de alimentação multifuncional PRAESENSA. Isso
é particularmente conveniente em sistemas grandes
em que mais portas SFP são necessárias para
interconexões de longa distância em fibra de vidro ou
mais portas habilitadas para PoE são necessárias para
alimentar as estações de chamada PRAESENSA.
Características

• Oito portas de Gigabit com PoE
• Duas portas combinadas de Gigabit com soquetes
SFP para transceptores de fibra de vidro
• Redundância de rede via STP/MSTP/RSTP
• Conexões de fontes de alimentação duplas
• Relé de falha

Transceptor de fibra, multimodo (PRA-SFPSX e
PRA-SFPLX)

O PRA-SFPSX e o PRA-SFPLX são transceptores de
fibra SFP compactos. O PRA-SFPSX destina-se ao uso
com fibras multimodo, cobrindo distâncias de até 550
m. O PRA-SFPLX destina-se ao uso com fibras
monomodo, cobrindo distâncias de até 10 km. São
transceptores OEM, feitos pela Advantech para a
Bosch, para o uso em sistemas de sonorização e
alarme por voz da Bosch. Um transceptor SFP trava no
soquete SFP da fonte de alimentação multifuncional e
do comutador Ethernet PRAESENSA. É compatível com
as normas IEEE 802.3z Gigabit Ethernet para o máximo
de desempenho, confiabilidade e flexibilidade. Ambos
os transceptores possuem certificação para a norma
EN 54‑16 em conjunto com sistemas PRAESENSA.
Características

• Conectável em fator de forma pequeno (SFP) padrão
do setor
• Design de trava imóvel
• Conectável durante a operação
• Conector LC duplo
• Suporte a velocidade dupla total

Funções
Infraestrutura IP segura

• O PRAESENSA é um sistema de som em rede onde
todos os elementos são conectados ao OMNEO.
Desenvolvido com várias tecnologias, incluindo
padrões públicos abertos e IP, o OMNEO oferece
suporte a AES67 e Audinate da Dante para
comunicação de áudio e AES70 para controle do
sistema, com segurança de rede adicional
implementada usando AES128 e TLS, oferecendo
autenticação em tempo real e criptografia de áudio
em IP como proteção contra ataques malintencionados.
• O OMNEO oferece uma solução de rede multimídia
consolidada de nível profissional que proporciona
interoperabilidade, recursos exclusivos para fácil

instalação, melhor desempenho e maior
escalabilidade do que qualquer outra oferta de IP no
mercado.

Uso eficaz de potência

• Os amplificadores de potência multicanal
PRAESENSA têm a capacidade exclusiva de
particionamento de potência; o montante total de
potência do amplificador pode ser compartilhado
livremente entre todos os canais de saída.
• Os canais do amplificador classe D operam em altas
tensões da fonte de alimentação para saídas diretas
de 70 V ou 100 V sem a necessidade de
transformadores de saída que limitariam a potência
máxima de saída de um canal. Isso também aumenta
a eficiência e o desempenho de áudio, e reduz o peso
e o tamanho do amplificador. Isolamento galvanizado
das saídas do amplificador, conforme exigido pela EN
54-16 e outras normas de som de emergência, é
fornecido por conversores CC/CC isolados e pelas
conexões Ethernet isoladas. Os canais do
amplificador têm uma resposta de frequência
constante e independente da carga que aceita cargas
de alto-falante entre zero e carga total. Cada canal
atende a uma zona separada ou parte de uma zona.
• A quantia total de potência de saída é definida pela
fonte de alimentação redundante e o dissipador de
calor, e como ambos são compartilhados entre os
canais do amplificador, não importa quantos altofalantes são conectados a cada canal, desde que a
carga total combinada não exceda o máximo de 600
W para todo o amplificador e uma carga > 300 W não
seja conectada a nenhum outro canal diferente do
canal 1. Um canal de amplificador sobressalente
também está incluso para assumir um canal com
falha, uma medida de redundância muito eficiente do
ponto de vista econômico e de espaço que usa a
mesma fonte de alimentação redundante e o
dissipador de calor.
• A flexibilidade da potência de saída variável para cada
canal possibilita o uso da maioria da potência
disponível no amplificador. Amplificadores multicanal
tradicionais têm uma potência de saída máxima fixa
por canal. Se um canal não estiver com carga total, ou
até mesmo se não for usado, a capacidade de
potência restante desse canal não poderá ser usada
por outro canal. Os sistemas PRAESENSA
normalmente só precisam de metade da potência do
amplificador em relação aos sistemas com
amplificadores de potência máxima fixa tradicionais,
economizando espaço, energia e custo.

Maior disponibilidade do sistema

• O PRAESENSA oferece a mais alta disponibilidade do
sistema devido à descarga conservadora de todos os
componentes, à supervisão de todos os caminhos e
funções críticos de sinal e à redundância integrada de
todos os elementos críticos do sistema.
Os dispositivos PRAESENSA têm altas margens para
segurança e estabilidade de temperatura. Isso é
ilustrado pelo fato de que os dispositivos PRAESENSA
são bem exclusivos quanto à operação em altitudes
de até 5.000 m (16.404 pés), um requisito importante
em países como Peru, Chile, Índia, China, entre
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•

•

•

•

outros. Nessa altitude, o ar é menos denso e a
capacidade de resfriamento do ar é reduzida,
tornando a remoção de calor menos eficaz. Além
disso, as propriedades dielétricas do ar mudam com
a altitude, reduzindo a capacidade de isolamento. O
PRAESENSA usa dissipação de calor eficaz e
distâncias de escoamento e isolamento
significativamente maiores para manter as
classificações de segurança.
Todos os dispositivos do sistema usam portas
Ethernet duplas, com suporte para RSTP, para
recuperação automática a partir de uma conexão de
rede interrompida.
A fonte de alimentação multifuncional oferece
unidades de backup de bateria para ser imune a
falhas da rede elétrica.
Os amplificadores têm um canal sobressalente
integrado para assumir automaticamente um canal
com falha. Também têm fontes de alimentação duplas
integradas, operando em paralelo para minimizar o
estresse sobre os componentes, enquanto cada uma
é capaz de fornecer potência total ao amplificador se
uma seção falhar.
Os amplificadores têm duas saídas de alto-falante por
canal, grupos A e B, supervisionadas e protegidas
separadamente, para oferecer suporte à conexão de
séries de alto-falantes intercaladas na mesma zona,
para que uma linha de alto-falantes em curto ou
interrompida não silencie totalmente a zona.

Experiência otimizada do usuário

• As estações de chamada PRAESENSA oferecem uma
combinação de tela LCD sensível ao toque com
botões mecânicos e indicadores LED. O acesso a
funções e áreas do sistema pode ser configurado por
estação de chamada, para fornecer as funções exatas
que o operador precisa, nem mais, nem menos. A
interface do usuário foi desenvolvida em conjunto
com usuários reais e atende suas necessidades, bem
como os desconfortos ao fazer chamadas para zonas
que não podem ver ou escutar, ou ao ajustar o
volume da música ambiente nessas áreas.
• As funções são facilmente selecionadas na tela
sensível ao toque e as zonas facilmente selecionadas
pelas teclas do teclado com LEDs que oferecem
feedback sobre o status real da zona. Ao iniciar uma
chamada, a tela mostra ao operador o progresso da
chamada, indicando quando falar após um som inicial
ou uma mensagem introdutória automática,
mostrando se a chamada foi concluída com sucesso
em todos os destinos.

Gama completa de recursos por padrão

• O PRAESENSA é um sistema avançado para fins de
sonorização e alarme por voz. O sistema é composto
por uma gama limitada de dispositivos em conjunto
com software para criar as funções necessárias.
Como os dispositivos de hardware são bem
completos e de uso flexível, apenas alguns poucos
dispositivos são suficientes para criar um sistema.
Por exemplo, todas as estações de chamada e os
amplificadores têm DSP integrado para
processamento de som, os amplificadores têm um
potência de saída flexível por canal e um canal

sobressalente integrado, a fonte de alimentação
possui um carregador de bateria integrado e assim
por diante. Não são necessários complementos
adicionais.
• As funções do sistema se baseiam em software e
atualizações regulares são disponibilizadas para
estender o conjunto de recursos.

Expansível e flexível

• O PRAESENSA é um sistema extremamente
expansível e flexível. Todos os dispositivos são
conectados em rede e oferecem conectividade loopthrough para fácil expansão do sistema e RSTP,
criando um circuito de rede à prova de falhas. Os
dispositivos do sistema podem ser descentralizados e
a fiação de circuito redundante geralmente permite o
uso de cabos de rede baratos não resistentes ao
fogo.
• O PRAESENSA usa alocação dinâmica de canal. Como
os dispositivos não usam roteamento estático, os
amplificadores e as estações de chamada não têm
uma conexão de áudio permanente com o controlador
do sistema. Essa abordagem limitaria o número de
dispositivos, uma vez que um amplificador de oito
canais precisaria de pelo menos oito conexões, 100
amplificadores precisariam de 800 conexões para
serem independentes. Em vez disso, o PRAESENSA
usa conexões OMNEO dinâmicas que são geradas
quando necessárias e liberadas após o uso.
Transmissões dinâmicas ocupam o mínimo de largura
de banda. Se não houver transporte de áudio
ocorrendo, os canais simplesmente não existem.
Além disso, essa é uma solução expansível em relação
aos canais estáticos, que são limitados ao número de
interconexões que podem ser tratadas pelo
dispositivo que contém a matriz de áudio. Todas as
transmissões de áudio OMNEO são definidas como
multicast, diretamente da fonte (o dispositivo
transmissor, como uma estação de chamada) para os
destinos (os dispositivos receptores, como canais do
amplificador). Essa conexão é configurada pelo
controlador do sistema usando OCA (AES70). A
matriz de áudio está na própria rede, e não em uma
única unidade. Dessa forma, não há limitação real
quanto ao número de dispositivos de origem e
destino. A única limitação está no número de
transmissões de áudio simultâneas (diferentes),
maior que 100, o que é mais do que suficiente até
mesmo para as aplicações mais ativas.
• As fontes de alimentação multifuncionais têm um
carregador de bateria integrado para alimentação de
backup baseada em bateria única de 12 V,
promovendo a fácil descentralização do sistema. Os
amplificadores podem ser colocados próximos aos
alto-falantes, reduzindo os custos de cabeamento, o
que é particularmente vantajoso no caso de cabos de
alto-falante resistentes ao fogo dispendiosos.
• Potência DSP está disponível em todas as estações
de chamada e amplificadores, para que seja
acumulada a partir de cada dispositivo adicionado ao
sistema.
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• Cada zona tem seu próprio canal de amplificador para
conteúdo de áudio dedicado. Os usuários podem
fazer seleções de música e volume pessoais, sem
afetar os níveis dos comunicados e sem prejudicar a
supervisão da linha de alto-falantes. O DSP integrado
do amplificador permite que o som de cada zona seja
ajustado às necessidades e à predileção do público
daquela área.
• As complexidades do planejamento tradicional de
sistemas deixam pouco espaço para erros ou
alterações de última hora. Com o PRAESENSA,
entretanto, a flexibilidade é integrada, permitindo
uma abordagem ágil e adaptativa ao planejamento. O
PRAESENSA permite alterações futuras nas áreas
cobertas pelo sistema, com pouca ou nenhuma
alteração de equipamento. Portanto, o planejamento
inicial é menos sensível às pequenas alterações
posteriores, que afetam a rentabilidade.

Especificações para arquitetos e engenheiros —
sistema PRAESENSA
O sistema de sonorização e alarme por voz deve ser
totalmente baseado em rede IP. Todos os dispositivos
do sistema, como controlador do sistema,
amplificadores e estações de chamada, devem se
comunicar via IP, usando um protocolo de áudio por IP
(AoIP) que oferece suporte a AES67 para áudio e usa
AES70 para controle, com criptografia e autenticação
para impedir o acesso não autorizado, o uso indevido
e a modificação dos dados. A parte de áudio deve
oferecer suporte a conexões de camada 3 por meio de
roteadores entre sub-redes com latência menor que 10
ms e saídas sincronizadas. A parte de dados de
controle deve ser garantida pelo Transmission Control
Protocol (TCP) camada 4. O sistema deve oferecer
suporte a mais de 100 canais simultâneos para
roteamento de música e realização de chamadas,
usando um formato de áudio digital de alta resolução
e sem compressão, com tamanho de amostra de 24
bits e taxa de amostragem de 48 kHz. Um sistema
baseado em um único controlador do sistema deve
oferecer suporte a pelo menos 200 dispositivos e 500
zonas.
A funcionalidade do sistema deve ser definida em
software, permitindo atualizações regulares para
melhorias funcionais e/ou de segurança. O software
do sistema deve ser executado no controlador do
sistema com firmware adicional em outros dispositivos
do sistema para funções relacionadas ao dispositivo. A
atualização e a instalação de novo firmware em
dispositivos do sistema devem ser seguras. A
configuração do sistema deve ser possível usando um
navegador Web padrão, conectado ao servidor
incorporado no controlador do sistema, usando
comunicação HTTPS (HTTP Secure). Deve oferecer
suporte a vários níveis de acesso com direitos de
acesso associados. Ao concluir a configuração do
sistema, não deverá ser necessária qualquer conexão
com um computador para operação. O software do
sistema deve oferecer suporte à descoberta e à
atribuição de todos os dispositivos de um sistema e à

configuração individual de cada dispositivo. O
software do sistema deve oferecer suporte a
definições de chamada configuráveis para chamadas
do usuário e ações relacionadas que possam ser
atribuídas a entradas de controle virtuais e/ou reais e
a botões da estação de chamada. Uma definição de
chamada deve definir o seguinte: prioridade, tons de
início e término com configuração de volume, uma
entrada de áudio para inserção de discurso ao vivo
com configuração de volume, uma mensagem ou
sequência de mensagens com um número de
repetições e configuração de volume, duração máxima
de chamada e agendamento automático opcional com
duração e intervalo. O software do sistema deve
permitir o upload de arquivos .wav individuais para
mensagens e tons no controlador do sistema, com
supervisão de integridade dos arquivos armazenados.
Deve oferecer suporte à definição e ao agrupamento
de zonas com atribuição de canal para zona. O
software do sistema deve configurar e controlar todas
as entradas e saídas do dispositivo no sistema,
incluindo funções de processamento de áudio, modos
de operação, funções e conexões atribuídas, e a
supervisão desses. O sistema deve incluir software de
diagnóstico e registro, com suporte para diferentes
modos de consulta, incluindo eventos de chamadas e
de falhas. Deve ser possível visualizar os eventos de
falha, coletados pelo controlador do sistema, em uma
tela da estação de chamada, incluindo o status de
falha de equipamentos de terceiros conectados.
Também deve ser possível reconhecer e redefinir
estados de alarme e falhas, e registrar essas ações.
Os dispositivos do sistema devem ter certificação para
EN 54 e ISO 7240, marcação para CE e estar em
conformidade com a diretiva RoHS. A garantia deve ser
no mínimo de três anos. O sistema deve ser um
PRAESENSA da Bosch.
Certificados e aprovações
Certificações de padrão de emergência
Europa

EN 54‑16

Internacional

ISO 7240‑16

Áreas regulamentares
Proteção

EN/IEC/CSA/UL 62368‑1

Imunidade

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

Emissões

EN 55032
EN 61000‑6‑3
ICES‑003
ANSI C63.4
FCC‑47 parte 15B classe A
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Declarações de conformidade

Informações sobre pedidos

Europa

CE/CPR

PRA-SCL Controlador do sistema, grande

Meio-ambiente

RoHS

Controlador do sistema e gerenciador de mensagens
conectados à rede e com alimentação de CC para
aplicações de sonorização e alarme por voz.

Especificações técnicas

Número do pedido PRA-SCL

Elétrica

PRA-AD604 Amplificador, 600W 4 canais

Controle

Amplificador de potência de 600 W, quatro canais,
alimentação de CC, conectado em rede, com canal
sobressalente integrado e funções de DSP.

Roteamento de áudio (dinâmico)
canais OMNEO

Ilimitado

Número do pedido PRA-AD604

Reprodução de tom/mensagem (dinâmica)
canais OMNEO

8

Entradas de áudio (estático)
canais Dante ou AES67

120

Amplificador de potência de 600 W, oito canais,
alimentação de CC, conectado em rede, com canal
sobressalente integrado e funções de DSP.

Saídas de áudio (estático)
canais Dante

8

Interface de rede
Ethernet
Protocolo
Redundância
Protocolo de áudio/controle
Latência de áudio da rede
Criptografia dos dados de áudio
Segurança dos dados de controle

100BASE‑TX,
1000BASE‑T
TCP/IP
RSTP
OMNEO
10 ms
AES128
TLS

PRA-EOL Dispositivo de fim de linha

Dispositivo para supervisão de integridade da linha de
alto-falantes em aplicações de sonorização e alarme
por voz.
Número do pedido PRA-EOL
PRA-MPS3 Fonte de alimentação multifunc, grande

Fonte de alimentação com carregador de bateria para
até três amplificadores e um controlador, com
comutador de rede integrado, entradas e saídas de
controle.

Número do pedido PRA-MPS3

Estação de chamada conectada em rede, alimentação
PoE, tela sensível ao toque e microfone de haste
flexível

Condições climáticas

Armazenamento e transporte

Número do pedido PRA-AD608

PRA-CSLD Estação de chamada LCD desktop

Parte ambiental

Temperatura
Operação

PRA-AD608 Amplificador, 600W 8 canais

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

Umidade (sem condensação)

5% a 95%

Pressão atmosférica (operação)

560 a 1.070 hPa

Altitude (operação)

-500 a +5.000 m
(-1.640 a 16.404 pés)

Vibração (operação)
Amplitude
Aceleração

< 0,7 mm
<2G

Colisão (transporte)

< 10 G

Número do pedido PRA-CSLD
PRA-CSLW Estação de chamada LCD montagem parede

Estação de chamada conectada em rede, alimentação
PoE, tela sensível ao toque e microfone portátil.
Número do pedido PRA-CSLW
PRA-CSE Extensão da estação de chamada

Extensão com botões para uma estação de chamada
PRAESENSA (PRA-CSLD ou PRA-CSLW), 12 botões
configuráveis com indicadores de status.
Número do pedido PRA-CSE
PRA-PSM24 Módulo de fonte de alimentação 24V

Fonte de alimentação de 24 V para montagem em
trilho DIN, corpo inteiro em alumínio
Número do pedido PRA-PSM24

Aviso

Consulte as especificações técnicas dos
dispositivos individuais do sistema para obter
dados específicos adicionais.

PRA-PSM48 Módulo de fonte de alimentação 48V

Fonte de alimentação de 48 V para montagem em
trilho DIN, corpo inteiro em alumínio

Número do pedido PRA-PSM48
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PRA-ES8P2S Switch Ethernet, 8xPoE, 2xSFP

PRA-SFPLX Transceptor de fibra, modo único

Número do pedido PRA-ES8P2S

Número do pedido PRA-SFPLX

Comutador Ethernet gerenciado de dez portas com
PoE e SFP.
PRA-SFPSX Transceptor de fibra, multimodo

1000BASE‑SX SFP Módulo para fibra multimodo (550
m)
Número do pedido PRA-SFPSX
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1000BASE‑LX SFP Módulo para fibra monomodo (10
km).

