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PRAESENSA Genel Seslendirme ve Acil
Anons Sistemi
www.boschsecurity.com

PRAESENSA ile Bosch Genel Seslendirme ve Acil
Anons sistemlerinde yeni bir standart belirlemiştir.
Tüm sistem elemanlarında IP bağlantılı ve en modern
teknolojiler kullanılmasıyla bu sistem düşük maliyetlilik
ve ses kalitesini kurulum, entegrasyon ve kullanım
kolaylığı ile birleştirir. IP bağlantısı ve amplifikatör
gücü bölümlendirme özellikleri yeni
ölçeklendirilebilirlik ve uyarlanabilirlik düzeyleri sağlar
ve yerel yedek güç imkanlarıyla birlikte bu
PRAESENSA'yı hem merkezi hem de merkezi olmayan
topolojiler için eşit olarak uygun hale getirir.
PRAESENSA'da son derece geniş bir uygulama
aralığında her büyüklükte ses sistemleri oluşturmak
için her biri benzersiz özelliklere sahip birkaç farklı
ancak oldukça esnek sistem cihazları kullanılır.
PRAESENSA resepsiyon alanında fon müziğine sahip ve
zaman zaman bazı aramalar yapılan bir ofisin yanı sıra
uçuş bilgileri için birçok eş zamanlı (otomatik) duyuru
yapılan uluslararası bir havaalanı ile bekleme salonları,
restoranlar ve barlarda özenle seçilen müzik
programları için uygundur. Her durumda, toplu bildirim
ve tahliye için sertifikalı sesli alarm sistemi olarak da
çalışacak şekilde kurulabilir. Sistem işlevleri yazılımda

u

Güvenli bir IP altyapısı kullanılan ağ bağlantılı sistem
cihazları

u

Etkili güç kullanımı özelliğine sahip çok kanallı
amplifikatörler

u

En yüksek sistem kullanılabilirliği için arıza korumalı
yedekli çalışma

u

Kullanıcı deneyimi için optimize edilmiş dokunmatik
ekranlı çağrı istasyonu

u

Küçük ve büyük uygulamalar için ölçeklenebilir ve
esnek sistem

tanımlanır ve yapılandırılır ve sistem özellikleri yazılım
yükseltmeleri ile geliştirilebilir. PRAESENSA: Tek
sistem, sonsuz seçenek.
Sisteme genel bakış
PRAESENSA aşağıdaki ürünlerden oluşur. Bu ürün
yelpazesine daha fazla ürün eklenecektir; güncel bir
genel bakış için www.boschsecurity.com adresini
ziyaret edin.
Sistem denetleyicisi (PRA-SCL)

Sistem denetleyicisi bir PRAESENSA Genel
Seslendirme ve Acil Anons sistemindeki sistemle ilgili
tüm işlevleri yönetir. Ağ bağlantılı PRAESENSA ses
kaynakları ve hedefler arasındaki tüm ses bağlantılarını
yönlendirir. Flash belleğinde saklanan ve programlı
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veya manuel olarak bir çağrı istasyonu ya da
bilgisayardan başlatılan mesajları ve tonları denetler ve
çalar. Tümü öncelik seviyesi ve bölgenin kullanılma
durumuna göre olmak üzere iş çağrıları ve acil durum
çağrılarıyla birlikte fon müziği akışlarının
yönlendirilmesini yönetir. Bağlı sistem cihazlarına
ilişkin tüm durum bilgilerini toplar, olay günlüklerini
yönetir ve arızaları bildirir.
Sistem denetleyicisi OMNEO aracılığıyla ağa bağlıdır ve
entegre yedek pile sahip çok işlevli güç kaynağından
DC güçle beslenir. Böylece hem merkezi hem de
merkezi olmayan sistem topolojilerini barındırır.
Sistemdeki diğer cihazların bağlantıları RSTP'yi
destekleyen dahili 5 portlu switch kullanılarak yapılır.
Dahili web sunucusu bir tarayıcı kullanarak sistem
yapılandırmasına imkan tanır.

mevcut güçten etkin bir şekilde yararlanmayı ve
geleneksel amplifikatörlere kıyasla aynı hoparlör yükü
için daha az amplifikatör kullanmayı mümkün kılar.
Her bölgenin akustiği ve gereksinimlerine göre
ayarlanan dijital ses işleme ve kontrol, daha iyi ses
kalitesi ve konuşma anlaşılırlığı sağlar.
Özellikler

• Tüm kanallarda esnek güç bölümlendirmesi
• Düşük güç tüketimi ve ısı kaybı
• Entegre arıza korumalı yedekli çalışma ile tam
denetim
• Kanal başına dijital sinyal işleme
• Ses ve kontrol için OMNEO'da IP bağlantılı

Hat sonu cihazı (PRA-EOL)

Özellikler

• Tam PRAESENSA cihazları ve ses yönlendirme
kontrolü
• Mesajlar ve ton dosyaları için dahili denetlenen
depolama alanı
• Dante ses giriş ve çıkış akışları desteği
• Üçüncü taraf uygulamaları için açık arayüz
• Ses ve kontrol için OMNEO'da IP bağlantılı

Çok kanallı 600 W amplifikatörler (PRA-AD604 ve
PRA-AD608)

4 kanallı PRA-AD604

Bu hat sonu cihazı acil durum ses sistemleri için
gereklilik olan hoparlör hat bütünlüğü denetimi için
güvenilir bir çözümdür.
Bir hoparlör hattının sonuna, geçişli bir hoparlör
dizisinin son hoparlöründen sonra bağlanır.
Hattın bütünlüğünü doğrulamak için söz konusu
hoparlör hattını destekleyen PRAESENSA amplifikatör
kanalı ile iletişim kurar.
Empedans ölçümlerinin bağlantısı kesilen bir hoparlörü
algılayamadığı durumlarda, bağlı hoparlör sayısına ve
kablo tipine ya da yanlış arıza bildirimlerine bağlı
olarak hat sonu cihazı hoparlör hattının doğru
durumunu bildirmek üzere üstün bir çözüm sunar.
Muhafaza kutusu boyutu, denetim kartları veya cihazlar
için çoğu Bosch hoparlörde bulunan montaj
talimatlarıyla uyumludur. Ayrıca çoğu kablo bağlantı
kutusunu sığdırmak için boyutu da küçültülebilir.
Özellikler

8 kanallı PRA-AD608
Bu, Genel Seslendirme ve Acil Anons
uygulamalarındaki 100 V veya 70 V hoparlör
sistemlerine yönelik esnek ve kompakt çok kanallı güç
amplifikatörüdür. Merkezi sistem topolojilerine uyar;
ancak aynı zamanda çok işlevli bir güç kaynağından
alınan DC güçle birlikte OMNEO IP ağ bağlantısı
sayesinde merkezi olmayan sistem topolojilerini de
destekler.
Her amplifikatör kanalının çıkış gücü, yalnızca tüm
amplifikatörün toplam güç bütçesiyle sınırlı olacak
şekilde bağlı hoparlör yüküne uyum sağlar. Bu esneklik
ve bir yedek amplifikatör kanalının entegrasyonu

• Hoparlör hat sonu denetimine yönelik kompakt cihaz
• Hoparlör (uzun) hatları için güvenilir çözüm
• Ek kablo bağlantısı olmadan amplifikatörde arıza
algılama
• Düşük seviyeli, yüksek frekanslı pilot tonu
• Esnek montaj seçenekleri

Çok işlevli güç kaynağı (PRA-MPS3)
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Bu kompakt cihaz güç ve diğer PRAESENSA sistem
cihazlarına güç ve hizmet vermek için birden fazla
destek işlevini birleştirir.
Merkezi bir sistemde kullanılabilir, ancak bu hoparlör
kablo bağlantısı maliyetlerini önemli ölçüde azaltmak
için tesis boyunca yere alan birkaç küçük raf veya
kabin ile merkezi olmayan sistem topolojilerine imkan
tanır.
Tek bir 12 V yedek akü için standartlara uygun bir şarj
cihazıyla şebekeden bağlı amplifikatörlere ve çevre
birimlere DC güç beslemesi sağlayarak kurulum ve akü
bakım maliyetlerinden tasarruf sağlar.
Fiberglas destekli entegre 6 portlu Ethernet switch,
merkezi olmayan cihaz kümelerinin ara bağlantılarını
kolaylaştırır.
Yapılandırılabilir, denetimli kontrol girişleri ve
gerilimsiz kontrol çıkışları harici ekipmanlar için arayüz
olarak kullanılabilir. Kontrol ve arıza bildirimine yönelik
OMNEO arayüzü aynı zamanda bağlı amplifikatörler
için analog bir ses yedekleme yaşam hattı sağlar.
Özellikler

• Entegre arıza korumalı yedekleme ile tam denetimli
DC güç kaynağı
• Benzersiz tek 12 V akü yedekleme çözümü
• RJ45 ve SFP içeren 6 portlu Ethernet switch
• Genel amaçlı kontrol girişleri ve çıkışları
• Bağlı amplifikatörler için yedek yaşam hattı

Masaüstü ve duvara monte çağrı istasyonu (PRACSLD ve PRA-CSLW)

Eğik boyunlu mikrofona sahip PRA-CSLD

El mikrofonuna sahip PRA-CSLW
PRAESENSA Genel Seslendirme ve Acil Anons
sistemlerinde kullanıma yönelik olan bu çağrı
istasyonu, kurulumu kolay bir çağrı ayarlamak ve
ilerlemesini izlemek veya fon müziğini kontrol etmek
hakkında net kullanıcı geri bildirimi sağlayan
dokunmatik LCD'si sayesinde sezgiseldir.
Çağrı istasyonu, birleşik iletişim ve güç besleme için
yalnızca Ethernet Üzerinden Güç (PoE) ile bir OMNEO
IP ağına bağlantı gerektirdiğinden zahmetsiz
konumlandırmaya imkan verir.
İş çağrı istasyonunun yanı sıra acil durum çağrı
istasyonu olarak kullanım için de yapılandırılabilir.
Şık tasarım denetimli bir mikrofon, dahili bir monitör
hoparlörü ve arka plan müziği için yerel ses kaynağı
ekleme amaçlı bir soket içerir.
4,3" yüksek çözünürlüklü tam renkli kapasitif
dokunmatik ekran her zaman operatöre optimum
kontrol ve geri besleme sağlar.
Her çağrı istasyonunda bölge seçimi için maksimum
dört uzantı olacak şekilde en az bir adet PRA-CSE çağrı
istasyonu uzantısı bulunmalıdır.
Özellikler

• Muhafaza yüzeye veya gömme montaja uygundur
• 4,3" tam renkli kapasitif dokunmatik ekran
• Optimum kullanıcı rehberliği ve geri bildirim için bir
grafiksel kullanıcı arayüzü
• Sesli alarma yönelik amaçlar için durum ve arıza
göstergeleri
• Çift OMNEO IP ağ bağlantısı ve yedekli Ethernet
Üzerinden Güç

Çağrı istasyonu uzantısı (PRA-CSE)
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Bu tuş takımı uzantısı iş ve alarm çağrılarına ilişkin
seçimler yapmak için PRAESENSA çağrı istasyonlarıyla
birlikte kullanılır.
Bir cihaz ışıklı halkayla birlikte on iki yapılandırılabilir
tuş ekler. Her tuş, kendi yapılandırma işleviyle ilgili
kullanıcı geri bildirimi için iki ek göstergeye sahiptir.

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

Özellikler

• Masaüstü PRA-CSLD ve duvara monte PRA-CSLW
çağrı istasyonu için uzantı tuş takımı
• Temas yoluyla geri bildirim ve yapılandırılabilir
işlevlere sahip on iki adet tuş
• Seçim onayı için her tuşun etrafında ışıklı halka
• Bölge seçimi için yapılandırılabilen tuşlara ilişkin çok
renkli bölge durumu göstergesi
• Tuş etiketlerine erişim için çıkarılabilen ön kapağa
sahip ergonomik düğme yerleşimi

Güç kaynağı modülü 24 V (PRA-PSM24 ve PRAPSM48)

PRA-PSM24 ve PRA-PSM48 kompakt DIN rayına monte
güç kaynaklarıdır. PRA-PSM24 10 A'e kadar sürekli
olarak 24 V sağlarken PRA-PSM48 5 A'e kadar sürekli
olarak 48 V sağlar. Bu güç kaynakları, çok işlevli güç
kaynağının ek işlevleri ve özelliklerine ihtiyaç
duyulmaması durumunda PRAESENSA çok işlevli güç
kaynağı PRA-MPS3'e ekonomik bir alternatif olarak
Delta Power Supply tarafından Bosch için üretilmiş
OEM güç kaynaklarıdır. Ayrıca PRA-PSM24 ve PRAPSM48 EN 54‑4 ve benzer standartlar için onaylı
değildir.
PRA-PSM24 24 V'a ihtiyaç duyulan PRAESENSA sistem
denetleyicisi ve diğer cihazlar ile yardımcı cihazlara güç
sağlamak için kullanılabilir.
Yüksek tepe akımları sağlayabilmesi nedeniyle PRAPSM48 tek bir tamamen yüklü PRAESENSA 600 W güç
amplifikatörüne yeterli gücü besleyebilir. Ayrıca PRAPSM48tüm PoE çıkışları yüklüyken bir PRA-ES8P2S
Ethernet anahtarına da güç sağlayabilir.
Özellikler
•
•
•
•

Evrensel şebeke giriş gerilimi
Güç faktörü düzeltmesi
Otomatik kurtarma ile koruma
PRAESENSA sistem cihazlarına güç sağlamak için
onaylanmıştır
• Kompakt ve DIN rayına monte edilebilir

PRA-ES8P2S, Güç Üzerinden Ethernet ve iki Gigabit
SFP birleşik portunu destekleyen sekiz Gigabit bakır
portuna sahip kompakt bir DIN rayına monte Ethernet
switch. Bu Ethernet switchAdvantech tarafından Bosch
için Bosch Genel Seslendirme ve Acil Anons
sistemlerinde kullanılmak üzere üretilen bir OEM
switch'dir. PRAESENSA için optimize edilmiş
EKI‑7710G‑2CPI‑AE anahtarın önceden yapılandırılmış
bir sürümüdür. PRA-ES8P2S, PRAESENSA sistemleriyle
birlikte EN 54-16 sertifikalıdır. PRAESENSA sistemi
denetleyicisi ve çok işlevli güç kaynağının switch
portlarına ek olarak kullanılabilir. Bu, özellikle
fiberglasta uzun mesafeli ara bağlantılar için daha fazla
SFP portu veya PRAESENSA çağrı istasyonlarına güç
sağlamak için daha fazla PoE özelliğine sahip port
gerekli olduğunda kullanışlıdır.
Özellikler

• PoE özelliğine sahip 8 adet Gigabit portu
• Fiberglas alıcı vericiler için SFP soketlerine sahip 2
adet Gigabit birleşik portu
• STP/MSTP/RSTP ile ağ yedekleme
• Çift güç kaynağı bağlantıları
• Arıza rölesi

Fiber alıcı verici, çoklu mod (PRA-SFPSX ve PRASFPLX)

PRA-SFPSX ve PRA-SFPLX kompakt SFP fiber alıcı
vericilerdir. PRA-SFPSX 550 m'ye kadar olan mesafeleri
kapsayan çok modlu fiberlerle kullanım için
tasarlanmıştır. PRA-SFPLX ise 10 km'ye kadar olan
mesafeleri kapsayan tek modlu fiberlerle kullanılır. Bu
OEM alıcı vericileri, Advantech tarafından Bosch için
Bosch Genel Seslendirme ve Acil Anons sistemlerinde
kullanılmak üzere üretilmiştir. Bir SFP alıcı verici
PRAESENSA çok işlevli güç kaynağı ve Ethernet
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anahtarının SFP soketinin içinde kilitlenir. En yüksek
performans, güvenilirlik ve esneklik için IEEE 802.3z
Gigabit Ethernet standartları ile uyumludur. İki alıcı/
verici de PRAESENSA sistemleri ile birlikte EN 54-16
sertifikalıdır.
Özellikler
•
•
•
•
•

Sektör standardı küçük form faktörlü takılabilir (SFP)
Sabit kilit tasarımı
Çalışırken takılabilir
Çift yönlü LC konnektörü
Tam çift yönlü hız desteği

İşlevler
Güvenli IP altyapısı

• PRAESENSA, tüm sistem elemanlarının OMNEO'ya
bağlı olduğu ağ bağlantılı bir ses sistemidir. IP ve açık
genel standartlar gibi birden fazla teknoloji üzerine
inşa edilen OMNEO, kötü amaçlı saldırılara karşı
koruma olarak gerçek zamanlı kimlik doğrulama ve
IP'de ses şifreleme imkanı sunarak AES128 ve TLS
kullanılarak uygulanan ek ağ güvenliği ile sesli iletişim
için AES67 ve Audinate Dante'yi ve kontrol için
AES70'i destekler.
• OMNEO birlikte çalışabilirlik sağlayan olgun,
profesyonel seviyede medya ağ çözümü, kolay
kurulum için benzersiz özellikler, daha iyi performans
ve pazardaki diğer IP çözümlerine göre çok daha iyi
ölçeklenebilirlik sunar.

Etkili güç kullanımı

• PRAESENSA çok kanallı güç amplifikatörleri benzersiz
güç bölümlendirme özelliğine sahiptir ve
amplifikatörün toplam güç bütçesi çıkış kanalları
arasında serbestçe paylaşılabilir.
• D sınıfı amplifikatör kanalları, bir kanalın maksimum
çıkış gücünü sınırlandıran çıkış transformatörlerine
ihtiyaç duyulmaksızın doğrudan sürüş 70 V veya 100 V
çıkışlar için yüksek güç kaynağı gerilimlerinde çalışır.
Bu verimlilik ve ses performansını da artırır ve
amplifikatörün ağırlığını ve boyutunu azaltır. EN 54-16
ve diğer acil durum ses standartlarının gerektirdiği
amplifikatör çıkışlarının galvanik yalıtımı, yalıtımlı
DC/DC dönüştürücüler ve yalıtımlı Ethernet
bağlantılarıyla sağlanır. Amplifikatör kanalları sıfır ile
tam yük arasındaki hoparlör yüklerini kabul eden
yükten bağımsız, düz bir frekans tepkisine sahiptir.
Her kanal ayrı bir bölgeye veya bir bölgenin bir
kısmına hizmet verir.
• Toplam çıkış gücü miktarı yedek güç kaynağı ve
soğutucu ile tanımlanır ve bunların ikisi de
amplifikatör kanalları arasında paylaşıldığından
toplam birleşik yük amplifikatörün tamamı için
maksimum 600 W'ı aşmadığı ve 1. kanaldan başka
herhangi bir kanala 300 W'tan büyük bir yük
bağlanmadığı sürece her bir kanala bağlanan hoparlör
sayısı önemli değildir. Arızalı kanalı devralmak üzere
yedek bir amplifikatör kanalı da eklenir. Bu yedek
kanal da aynı yedek güç kaynağını ve soğutucuyu
kullandığından bu, oldukça ekonomik ve yer açısından
verimli bir yedekleme önlemidir.

• Her kanal için değişken çıkış gücü, mevcut
amplifikatör gücünden en iyi şekilde yararlanmayı
mümkün kılar. Geleneksel çok kanallı
amplifikatörlerde kanal başına sabit bir maksimum
çıkış gücü bulunur. Kanal tam yüklü değilse, hatta
kullanılmıyorsa söz konusu kanalın kalan güç
kapasitesi diğer kanalların biri tarafından istenmez.
PRAESENSA sistemler genellikle yer, enerji ve maliyet
tasarrufu sağlayan geleneksel sabit maksimum güçlü
amplifikatörler bulunan sistemlere kıyasla amplifikatör
gücü tutarının yalnızca yarısına ihtiyaç duyar.

En yüksek sistem kullanılabilirliği

• PRAESENSA tüm bileşenlerin koruyucu biçimde
düşürülmesi, tüm kritik sinyal yolları ve işlevlerinin
denetimi ve tüm kritik sistem elemanlarının dahili
yedekli çalışması sayesinde en yüksek sistem
kullanılabilirliğine sahiptir.
PRAESENSA cihazlar güvenlik ve sıcaklık kararlılığı
açısından yüksek marjlara sahiptir. Bu, PRAESENSA
cihazların 5000 m'ye (16404 ft) kadar rakımlarda
çalışabilen oldukça benzersiz cihazlar olmasıyla
gösterilir. Bu Peru, Şili, Hindistan, Çin ve diğer
ülkelerde önemli bir gerekliliktir. Bu rakımda hava
daha az yoğundur ve havanın soğutma kapasitesi
azalarak ısı gidermeyi daha az etkili hale getirir. Ayrıca
havanın dielektrik özellikleri rakımla birlikte değişerek
yalıtıcı özelliklerini de azaltır. PRAESENSA'da güvenlik
derecelerini korumak için etkili soğutma ve dikkate
değer ölçüde artırılmış yayılma ve boşluk mesafeleri
kullanılır.
• Tüm sistem cihazlarında, kesilmiş bir ağ
bağlantısından otomatik olarak kurtarma için RSTP'yi
destekleyen çift Ethernet portları kullanılır.
• Çok işlevli güç kaynağı, akü yedekleme imkanlarının
şebeke arızalarından etkilenmemesini sağlar.
• Amplifikatörlerde, arızalı bir kanaldan otomatik olarak
devralmak için entegre bir yedek amplifikatör kanalı
bulunur. Bu amplifikatörler bileşenler üzerindeki
gerilimi en aza indirmek için art arda çalışan ancak
her biri bir bölüm arızalanırsa amplifikatöre tam güç
sağlama kapasitesine sahip olan dahili çift güç
kaynaklarına sahiptir.
• Amplifikatörler aynı bölgede dönüşümlü çalışan
hoparlör dizilerinin bağlantısını desteklemek üzere
ayrıca denetlenen ve korunan grup A ve B olmak üzere
kanal başına iki hoparlör çıkışına sahiptir, böylece kısa
devre olan veya kesintiye uğrayan bir hoparlör hattı
söz konusu bölgenin sesini tamamen kısmaz.

Optimize edilmiş kullanıcı deneyimi

• PRAESENSA çağrı istasyonları mekanik tuşlar ve LED
göstergeler ile büyük bir dokunmatik LCD ekranın
birleşimini sağlar. Sistem işlevlerine ve alanlarına
erişim, operatörün ihtiyaç duyduğu işlevleri az veya
çok olmaksızın tam olarak sağlamak üzere çağrı
istasyonu başına yapılandırılabilir. Kullanıcı arayüzü
gerçek kullanıcılarla iş birliği halinde geliştirilmiştir ve
kullanıcıların ihtiyaçlarını ama aynı zamanda
göremedikleri veya duyamadıkları bölgelere çağrılar
yaparken ya da bu alanlarda fon müziğinin ses
seviyesini ayarlarken yaşadıkları rahatsızlıkları giderir.
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• İşlevler dokunmatik ekrandan, bölgeler ise söz konusu
bölgedeki gerçek durum hakkında anında geri bildirim
sağlayan LED'li tuş takımı tuşlarıyla kolayca seçilir.
Ekran bir çağrı başlatıldıktan sonra operatöre çağrının
ilerleyişini göstererek bir başlangıç tonundan veya
otomatik tanıtım mesajı tamamlandıktan sonra ne
zaman konuşulacağını belirtir ve çağrının tüm
hedeflerde başarıyla tamamlanıp tamamlanmadığını
gösterir.

Standart olarak tam donanımlı

• PRAESENSA, Genel Seslendirme ve Acil Anons
amaçları için gelişmiş bir sistemdir. Sistem, gerekli
işlevleri oluşturmak için yazılım ile birlikte sınırlı bir
donanım cihazları dizisinden oluşur. Donanım cihazları
kullanım açısından oldukça eksiksiz ve esnek
olduğundan, bir sistem oluşturmak için yalnızca birkaç
farklı cihaz yeterlidir. Örneğin tüm çağrı istasyonları
ve amplifikatörlerde ses işleme için dahili bir DSP
bulunur, amplifikatörler kanal başına esnek çıkış
gücüne ve dahili bir yedek kanala sahiptir, ayrıca güç
kaynağında dahili bir akü şarj cihazı vb. bulunur. Ayrı
eklentiler gerekmez.
• Sistem işlevleri yazılım tabanlıdır ve özellik grubunu
genişletmek için düzenli güncellemeler sunulur.

Ölçeklenebilir ve esnek

• PRAESENSA son derece ölçeklenebilir ve esnek bir
sistemdir. Tüm cihazlar ağ bağlantılıdır ve arıza
korumalı bir ağ devresi oluşturmak amacıyla kolay
sistem genişletme ve RSTP için geçişli bağlantı imkanı
sunar. Sistem cihazları merkezi olmayabilir ve yedek
devre kablo bağlantısı genellikle ucuz yangına
dayanıklı olmayan ağ kabloları kullanılmasına imkan
verir.
• PRAESENSA'da dinamik kanal tahsisi kullanılır.
Cihazlarda statik yönlendirme kullanılmadığından,
amplifikatörler ve çağrı istasyonları kalıcı bir sistem
denetleyicisi ses bağlantısına sahip değildir. Bağımsız
olmak için 8 kanallı amplifikatörde en az 8 bağlantı,
100 amplifikatörde 800 bağlantıya ihtiyaç
duyulacağından bu yaklaşım cihaz sayısını
sınırlandırır. Bunun yerine PRAESENSA'da
gerektiğinde hemen oluşturulan ve kullanıldıktan
sonra serbest bırakılan dinamik OMNEO bağlantıları
kullanılır. Dinamik akışlar en düşük bant genişliğini
işgal eder; devam eden ses aktarımı yoksa kanallar
burada değil demektir. Ayrıca ses matrisini içeren
cihazın ele alabileceği ara bağlantı sayısıyla sınırlı olan
statik kanallara kıyasla ölçeklendirilebilir bir
çözümdür. Tüm OMNEO ses akışları doğrudan
kaynaktan (çağrı istasyonu gibi bir iletim cihazı)
hedeflere (amplifikatör kanalları gibi alıcı cihazları)
çoklu yayın olarak ayarlanır. Bu bağlantı OCA (AES70)
kullanılan sistem denetleyicisi tarafından ayarlanır.
Ses matrisi tek bir birim değil ağın kendisindedir. Bu
şekilde, kaynak ve hedef cihazların sayısında gerçek
sınırlama olmaz. Tek sınırlama, en meşgul uygulamalar
için bile 100'den fazla olan eş zamanlı (farklı) ses akışı
sayısındadır.
• Çok işlevli güç kaynaklarında sistemi merkezden
uzaklaştırmayı kolaylaştıran tek 12 V akü tabanlı yedek
güç için entegre bir akü şarj cihazı bulunur.
Amplifikatörler hoparlörlerin yakınına yerleştirilebilir,

bu şekilde özellikle pahalı yangına dayanıklı hoparlör
kabloları kullanıldığında avantajlı olacak şekilde
hoparlör kablo bağlantısı maliyetlerini azaltır.
• DSP gücü tüm çağrı istasyonlarında ve
amplifikatörlerde kullanılabilir, böylece DSP gücü
sisteme eklenen her cihazla birlikte büyür.
• Her bölge özel ses içeriği için kendi amplifikatör
kanalına sahiptir. Kullanıcılar kişisel müzik ve ses
seviyesi seçimlerini yapabilir, bununla birlikte duyuru
seviyeleri etkilenmez ve hoparlör hattı denetimi
bozulmaz. Amplifikatörün dahili DSP'si her bölgedeki
sesin söz konusu alandaki izleyicilerin ihtiyaçlarına ve
zevkine göre ayarlanmasını sağlar.
• Geleneksel sistem planlamasının karmaşık yönleri
hata veya son dakika değişikliklerine çok az yer
bırakır. Ancak PRAESENSA ile esneklik dahilidir ve bu,
planlama açısından çevik ve uyarlanabilir bir yaklaşıma
imkan verir. PRAESENSA sistemin kapsadığı alanlarda
gelecekte yapılacak değişikliklerin minimum ekipman
değişikliğiyle ya da ekipman değişikliği olmadan
yapılmasını sağlar. Böylece ilk planlama sonraki
değişikliklere karşı daha az duyarlı olur, bu da karlılığı
etkiler.

Mimarlar ve Mühendisler için Teknik Özellikler PRAESENSA sistemi
Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi tamamen IP
ağı tabanlı olacaktır. Sistem denetleyicisi,
amplifikatörler ve çağrı istasyonları gibi sistem
cihazları yetkisiz erişim, kötüye kullanım ve verilerin
değiştirilmesini engellemek amacıyla şifreleme ve
kimlik doğrulama ile ses için AES67'yi ve kontrol için
AES70'yi destekleyen bir IP üzerinden Ses (AoIP)
protokolü kullanarak IP üzerinden iletişim kurmalıdır.
Ses bölümü, 10 msn.'den küçük gecikme ve senkronize
çıkışlarla alt ağlar arasında yönlendiriciler aracılığıyla
Katman 3 bağlantılarını destekleyecektir. Kontrol
verileri bölümü Aktarım Denetimi Protokolü (TCP)
Katman 4 ile garanti altına alınacaktır. Sistem, 24 bit
örnek boyutuna ve 48 kHz örnekleme hızına sahip
sıkıştırılmamış, yüksek tanımlı dijital ses biçimi
kullanarak müzik yönlendirme ve çağrı yapma için
100'den fazla eş zamanlı kanalı destekleyecektir. Tek
bir sistem denetleyicisini temel alan bir sistem, en az
200 sistem cihazını ve 500 bölgeyi destekleyecektir.
Sistem işlevleri yazılımda tanımlanarak işlevsel ve/veya
güvenlik iyileştirmeleri için düzenli güncellemeler
sağlanacaktır. Sistem yazılımı, cihazla ilgili işlevler için
diğer sistem cihazlarında ek üretici yazılımıyla sistem
denetleyicisinde çalışacaktır. Yeni üretici yazılımının
sistem cihazlarına yüklenmesi ve kurulması güvenli
olacaktır. Sistem yapılandırması HTTPS (Güvenli HTTP)
iletişimi kullanılan sistem denetleyicisindeki dahili web
sunucusuna bağlı standart bir web tarayıcısı
kullanılarak yapılabilecektir. İlgili erişim haklarına sahip
birden fazla erişim seviyesini destekleyecektir. Sistem
yapılandırması tamamlandıktan çalışma için bir
bilgisayara bağlantı gerekli olmayacaktır. Sistem
yazılımı bir sistemdeki tüm sistem cihazlarının
bulunması ve atanması ile her cihazın tek tek
yapılandırılmasını destekleyecektir. Sistem yazılımı,
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sanal ve/veya gerçek kontrol girişlerine ve çağrı
istasyonu düğmelerine atanabilecek kullanıcı çağrıları
ve ilgili eylemler için yapılandırılabilir çağrı tanımlarını
destekleyecektir. Bir çağrı tanımı şunları
tanımlayacaktır: Ses ayarına sahip öncelik, başlangıç ve
bitiş tonları, ses ayarıyla canlı konuşma ekleme için bir
ses girişi, birkaç tekrarı ve ses ayarı olan bir mesaj
veya mesaj dizisi, maksimum çağrı süresi ve süre ve
aralığa sahip isteğe bağlı otomatik programlama.
Sistem yazılımı, depolanan wav dosyalarının bütünlük
denetimi ile tek mesaj ve ton wav dosyalarının sistem
denetleyicisine yüklenmesine izin verecektir. Bölge
atama için amplifikatör kanalıyla bölge tanımını ve
bölge gruplandırmasını destekleyecektir. Sistem
yazılımı, ses işleme işlevleri, çalışma modları, atanan
işlevler ve bağlantılar ile bunların denetimi dahil olmak
üzere sistemdeki tüm cihaz girişlerini ve çıkışlarını
yapılandıracak ve kontrol edecektir. Sistem, çağrı
olayları ile arıza olayları dahil olmak üzere farklı
sorgulama modlarını destekleyen tanılama ve kayıt
yazılımları içerecektir. Bağlı üçüncü taraf
ekipmanlarının arıza durumu dahil olmak üzere sistem
denetleyicisi tarafından toplanan arıza olayları bir çağrı
istasyonu ekranında görüntülenebilecektir. Arızaları ve
alarm durumlarını onaylayıp sıfırlamak ve bu eylemleri
kaydetmek mümkün olacaktır.
Sistem cihazları EN 54 ve ISO 7240 sertifikalı, CE
işaretli ve RoHS yönetmeliği ile uyumlu olacaktır.
Garanti en az üç yıl olacaktır. Sistem bir Bosch
PRAESENSA sistemi olacaktır.
Sertifikalar ve onaylar
Standart acil durum sertifikaları
Avrupa

EN 54‑16

Uluslararası

ISO 7240‑16

Yasal alanlar
Güvenlik

EN/IEC/CSA/UL 62368‑1

Bağışıklık

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

Emisyonlar

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

Uygunluk beyanları
Avrupa

CE/CPR

Ortam

RoHS

Teknik özellikler
Elektriksel Özellikler
Kontrol
Ses yönlendirme (dinamik)
OMNEO kanalları

Sınırsız

Ton/mesaj çalma (dinamik)
OMNEO kanalları

8

Ses girişleri (statik)
Dante veya AES67 kanalları

120

Ses çıkışları (statik)
Dante kanalları

8

Ağ arayüzü
Ethernet
Protokol
Yedekli çalışma
Ses/kontrol protokolü
Ağ ses gecikmesi
Ses verileri şifrelemesi
Kontrol verileri güvenliği

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

Çevre Özellikleri
İklim koşulları
Sıcaklık
Çalışma
Depolama ve taşıma

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

Nem (yoğuşmasız)

%5 ila %95

Hava basıncı (çalışma)

560 - 1070 hPa

Yükseklik (çalışma)

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

Titreşim (çalışma)
Genlik
Hızlanma

< 0,7 mm
<2G

Çarpma (taşıma)

< 10 G

Uyarı

Cihaz özel ek veriler için tek sistem cihazlarının
teknik şartnamelerine bakın.

8 | PRAESENSA Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi

Sipariş bilgileri

PRA-CSLW Duvara monte LCD çağrı istasyonu

PRA-SCL Sistem denetleyicisi, büyük

Genel Seslendirme ve Acil Anons uygulamalarına
yönelik ağ bağlantılı, DC güçlü sistem denetleyicisi ve
mesaj yöneticisi

Sipariş numarası PRA-SCL
PRA-AD604 Amplifikatör, 600W 4 kanal

Entegre yedek kanal ve DSP işlevlerine sahip ağ
bağlantılı, DC güçlü, 4 kanallı, 600 W güç
amplifikatörü.
Sipariş numarası PRA-AD604
PRA-AD608 Amplifikatör, 600W 8 kanal

Entegre yedek kanal ve DSP işlevlerine sahip ağ
bağlantılı, DC güçlü, 8 kanallı, 600 W güç
amplifikatörü.
Sipariş numarası PRA-AD608

Sipariş numarası PRA-CSLW
PRA-CSE Çağrı istasyonu uzantısı

Bir PRAESENSA çağrı istasyonuna (PRA-CSLD veya
PRA-CSLW) yönelik tuş uzantısı, durum göstergeleri
bulunan on iki yapılandırılabilir tuş.
Sipariş numarası PRA-CSE
PRA-PSM24 Güç kaynağı modülü 24V

24 V DIN rayına monte edilebilir güç kaynağı, tamamen
alüminyum gövde
Sipariş numarası PRA-PSM24
PRA-PSM48 Güç kaynağı modülü 48V

48 V DIN rayına monte edilebilir güç kaynağı, tamamen
alüminyum gövde

Sipariş numarası PRA-PSM48

PRA-EOL Hat sonu cihazı

Genel Seslendirme ve Acil Anons uygulamalarında
kullanılan hoparlör hat bütünlüğü denetimi cihazları.
Sipariş numarası PRA-EOL

PRA-ES8P2S Ethernet anahtarı, 8xPoE, 2xSFP

PoE ve SFP bulunan 10 portlu Ethernet switch.
Sipariş numarası PRA-ES8P2S

PRA-MPS3 Çok işlevli güç kaynağı, büyük

En fazla üç amplifikatör için akü şarj cihazına sahip güç
kaynağı ve entegre switch ve kontrol girişleri ile
çıkışlarına sahip bir denetleyici.

Sipariş numarası PRA-MPS3

PRA-CSLD Masaüstü LCD çağrı istasyonu

Eğik boyunlu mikrofona sahip ağ bağlantılı, PoE güçlü,
dokunmatik ekranlı çağrı istasyonu.
Sipariş numarası PRA-CSLD

Temsilci:
Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

El mikrofonuna sahip ağ bağlantılı, PoE güçlü,
dokunmatik ekranlı çağrı istasyonu.

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems 2020 | Veriler bildirilmeden değiştirilebilir
64306699275 | tr, V2, 07. Şub 2020

PRA-SFPSX Fiber alıcı verici, çoklu mod

Çoklu mod fiber için 1000BASE‑SX SFP modülü
(550 m)
Sipariş numarası PRA-SFPSX
PRA-SFPLX Fiber alıcı verici, tekli mod

Tek modlu fiber için 1000BASE‑LX SFP modülü
(10 km).
Sipariş numarası PRA-SFPLX

