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IP-yhteys ja täystoimintainen
PRAESENSA
Yleisäänentoisto- ja äänievakuointijärjestelmä

PRAESENSA,
IP-yhteys ja täystoimintainen
Esittelyssä PRAESENSA, uusi yleisäänentoisto- ja -äänievakuointijärjestelmien (PAVA)
standardi Bochilta. Järjestelmä tuottaa korkealaatuisen äänen musiikin ja viestien
toistoon koko rakennuksessa. Sitä ohjataan helppokäyttöisellä graafisella
käyttöliittymällä kuulutuskojeen kosketusnäytöstä tai räätälöidystä ohjelmistosta, joka
toimii tablet- tai PC-tietokoneessa. Tämä kehittynyt yleisäänentoisto- ja
-äänievakuointijärjestelmä on helppo asentaa ja edullinen käyttää, eikä sen takia tarvitse
menettää yöunia.
Tämä nykyaikainen yleisäänentoisto- ja -äänievakuointijärjestelmä on täysin IP-pohjainen
ja täystoimintainen. Asennus ja integrointi ovat suoraviivaisia, ja lisäksi järjestelmän
äänenlaatu on erinomainen ja käyttöliittymä helppokäyttöinen. PRAESENSA käyttää
IP-yhteyttä ja älykästä virtaratkaisua, jonka sisäinen vikasietoisuus mahdollistaa suuret
säästö yhtälailla keskitetyissä kuin hajautetuissa järjestelmissäkin.

Ostoskeskukset | Monikäyttöiset
rakennukset | Messukeskukset | Hotellit | Oppilaitokset | Lentoasemat
Voimalaitokset | Öljy ja kaasu | Tunnelit | Metro | Rautatiet
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Järjestelmän kaikki komponentit
liitetään IP-verkkoon joustavuuden
ja skaalautuvuuden
suojattu
IP-infrastruktuuri

maksimoimiseksi
Innovatiivinen vahvistinarkkitehtuuri
jakaa virtaa älykkäästi
käyttökustannusten

tehokas
virranhallinta

minimoimiseksi
Kaikkien osien vikasietoisuus on
järjestelmäarkkitehtuurin
ydinperiaate

korkein
järjestelmän
käytettävyys

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu on
luonut intuitiivisen käyttöliittymän,
joka näyttää edistymisen ja tilan
optimoitu
käyttäjäkokemus

Kattava järjestelmä mukautuu
muuttuviin tarpeisiin
täystoimintainen
jo vakiona

...kaikkiin keskisuuriin ja suuriin kohteisiin
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suojattu IPinfrastruktuuri

Korkein yhteensopivuus,
joustavuus ja skaalautuvuus...

Vihdoinkin järjestelmä, joka kommunikoi kaikkien komponenttiensa kanssa vaivattomasti ja
luotettavasti. Kehittynyttä mediaverkkoarkkitehtuuria käyttävä PRAESENSA tarjoaa täydellisen,
kattavan hallinnan ja viestinnän siihen liitetyissä rakennuksissa. Kun rakennukset vaihtuvat,
esimerkiksi uusia alueita lisättäessä tai määritettäessä, PRAESENSA voi mukautua muutoksiin
välittömästi. IP-yhteydet tekevät järjestelmästä erittäin muuntautumiskykyisen ja skaalautuvan.
Vahvistimien luokse sijoitetun varavirran ansiosta järjestelmä soveltuu yhtälailla keskitettyihin kuin
hajautettuihin ratkaisuihinkin. Kaikissa PRAESENSA-laitteissa on sisäänrakennettu ja valmiiksi
konfiguroitu moniporttinen Gigabit Ethernet -kytkin. Näin varmistetaan täysin EN54-16-sertifioitu
järjestelmä ja pienennetään kolmansien osapuolten verkkolaitteiden kustannuksia.

4-kanavainen 600 W:n vahvistin, jossa on joustava
kanavan lähtö, sisäänrakennettu 2-porttinen Gigabit
Ethernet -kytkin ja sisäänrakennettu vikasietoisuus.
PRA-AD604
8-kanavainen 600 W:n
vahvistin, jossa on
joustava kanavan lähtö,
sisäänrakennettu
2-porttinen Gigabit
Ethernet -kytkin ja
sisäänrakennettu
vikasietoisuus.
PRA-AD608
Kuulutuskoje, jossa on sisäänrakennettu
2-porttinen Gigabit Ethernet -kytkin ja
graafinen käyttöliittymä, joka tarjoaa
selkeän ohjauksen ja palautteen.
PRA-CSLD

Kuulutuskojeen laajennusyksikkö.
PRA-CSE
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Kaikki PRAESENSA-asennuksessa yhdistetään kehittyneeseen mediaverkkoarkkitehtuuriin
nimeltä OMNEO. Tämä mahdollistaa laitteiden täyden yhteensopivuuden digitaalisessa
audioviestinnässä ja jatkuvatoimisen järjestelmänvalvonnan. Monitekniikoihin ja avoimiin
standardeihin perustuva OMNEO sisältää AES67-, Audinaten Dante*- ja AES70-tuen sekä lisäksi
verkon AES128-salauksen äänelle ja TLS-salauksen reaaliaikaiselle todennukselle.
Tätä ammattitason mediaverkkoarkkitehtuuria käyttämällä PRAESENSA tarjoaa
vaivattomamman asennuksen, paremman äänenlaadun ja laajemman skaalautuvuuden kuin
mikään muu yleisäänentoisto- ja -äänievakuointijärjestelmä tällä hetkellä.

...jokainen järjestelmän komponentti
on turvallisesti kytketty IP:n kautta

Täysi ohjaus ja äänen reititys
järjestelmäsäätimen avulla, jossa on
sisäänrakennettu 5-porttinen Gigabit
Ethernet -kytkin. PRA-SCL

Monitoiminen virtalähde, jossa on
6-porttinen Gigabit Ethernet -kytkin.
PRA-MPS

* Audinate® ja Dante® ovat Audinate Pty Ltd:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
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Innovatiivinen vahvistin...
PRAESENSA käyttää erittäin innovatiivista Boschin kehittämää monikanavaisen vahvistimen arkkitehtuuria,
jonka avulla järjestelmä voi mukautua erikseen kytketyn kaiuttimen kuormitukseen. Se jakaa älykkäästi
käytettävissä olevan lähtötehon kaikilla kanavilla yhteensä 600 W:iin. Tämä tarkoittaa sitä, että käytettävissä
olevaa vahvistimen tehoa hyödynnetään tehokkaammin vähemmän ylijäämävoimalla, ja vähemmän syöttötehoa
ja vähemmän vahvistimia tarvitaan kaiuttimien virrankulutuksen kattamiseksi. Virrankulutus on erityisen
vähentynyt joutokäynnillä (jossa useimmat järjestelmät viettävät paljon aikaa), mikä säästää
energiakustannuksia.

...vähentää entisestään
kokonaiskustannuksia
Tämän järjestelmän valitseminen tarkoittaa alhaisempien käyttö- ja ylläpitokustannusten valitsemista.
Akkuvirran kulutus vähenee ja akkuja tarvitaan vähemmän, mikä vähentää lämpöhäviötä ja tarvitsee myös
vähemmän telinetilaa.

Konsultille PRAESENSA-järjestelmän määrittäminen on yksinkertaista. Tarvitaan vain kaksi tietoa: asennuksen
kokonaistehontarve ja katettavien alueiden lukumäärä.
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4-KANAVAINEN BOSCH-TEHOVAHVISTIN
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tehokas
virranhallinta

VYÖHYKE A

ff Jokaisessa PRAESENSA-vahvistimessa on
varavahvistimen kanava, joka ottaa automaattisesti
vastaan viallisen kanavan toiminnot käyttämällä
samaa redundanttia virtalähdettä ja
jäähdytyselementtiä, mikä tekee siitä erittäin
kustannustehokkaan ja tilaa säästävän.
ff Älykkään kuormantunnistuksen ja vaihtelevan
kanavakohtaisen lähtötehon ansiosta PRAESENSA
käyttää vahvistintehon mahdollisimman
tehokkaasti. Tämä lähestymistapa erottaa tämän
järjestelmän perinteisistä monikanavaisista
vahvistinjärjestelmistä, joilla on kiinteä

2

3

VYÖHYKE B
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VYÖHYKE C

VYÖHYKE D

maksimiteho kanavaa kohti. Kiinteä lähtöteho
tarkoittaa, että käyttämättömät tai alikuormitetut
kanavat eivät voi jakaa käyttämätöntä kapasiteettia
muiden kanavien kanssa. Tämän seurauksena
ne perinteiset järjestelmät, joissa on erilliset
varovahvistimet, tarvitsevat kolmesta neljään
kertaa enemmän vahvistintehoa kuin kaiutintehoa.
Suurempi vahvistinmäärä tarkoittaa suurempaa
tilantarvetta, enemmän vara-akkuja ja enemmän
ilmastointikapasiteetin tarvetta. PRAESENSA
käyttää noin puolet vahvistintehosta samaan
työhön, mikä säästää huomattavasti tilaa, energiaa
ja kustannuksia.

Monikanavaiset tehovahvistimet, joissa on integroitu
varavahvistinkanava. Ainutlaatuinen tehonjako tarkoittaa, että
vahvistimen kokonaisteho voidaan jakaa vapaasti kaikkien
lähtökanavien välillä.
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korkein
järjestelmän
käytettävyys

Luotettavuutta
asennushetkestä alkaen...

PRAESENSA maksimoi järjestelmän käytettävyyden ja luotettavuuden useilla vikasietoisuusominaisuuksilla ja
perusteellisilla suunnittelutoimenpiteillä. Näihin kuuluvat muun muassa jatkuva järjestelmän kaikkien
laitteiden ja yhteyksien valvonta, kaikki kriittiset signaalipolut ja toiminnot sekä sisäiset muuntajat, jotka
käyttävät verkko- tai akkuvirtaa. Kaikki kriittiset järjestelmäelementit tuetaan sisäänrakennetulla
vikasietoisuudella, ja kaikkien komponenttien konservatiivinen kuorman pienentäminen antavat lisäsuojaa,
mikä lisää niiden luotettavuutta ja elinajanodotusta. Häiriöt ilmoitetaan järjestelmäohjaimelle ja kirjataan, ja
vikailmoitus tapahtuu 100 sekunnin kuluessa EN54-16-standardien mukaisesti.

ff Kaikki PRAESENSA-järjestelmälaitteet käyttävät
kahta Ethernet-porttia, jotka tukevat RSTP:tä,
automaattiseen toipumiseen verkkoyhteyden
katketessa.

ff Kussakin vahvistimessa on sisäiset kaksinkertaiset
virtamuuntajat, jotka toimivat yhdessä minimoiden
komponenttien rasituksen. Jos yksi muuntaja ei
toimi, jäljellä oleva voi antaa vahvistimelle täyden
tehon.

ff Virransyötöissä on akkuvarmistus, mikä tekee niistä
ff Kussakin vahvistinkanavassa on kaksi
immuuneja sähkökatkoille.
kaiutinulostuloa, jotka on valvottu ja suojattu
erikseen ja jotka mahdollistavat lomittavien
ff Jos vahvistinkanavaan tulee jokin vika, 8- ja
kaiutinjonojen liittämisen samalle alueelle. Tämä
4-kanavaisissa vahvistimissa on käytettävissä
estää kyseisen alueen peiton menettämisen, jos
integroitu varavahvistinkanava, joka kytkeytyy
kaiutinlinja on oikosulussa tai häirittynä.
automaattisesti käyttöön.
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Kaksoiskytkentä kaksoismuuntajiin

Muuntajan vikasietoisuus takaa
varavahvistinkanavan toiminnan

Sisäänrakennettu varavahvistinkanavan
vikasietoisuus

Verkon vikasietoisuus
silmukkakytkentäisen verkon avulla

Kaiutinjohtojen vikasietoisuus:
A & B tai luokan A silmukka
Lifeline-vikasietoisuus verkon ollessa
alhaalla.
Jos vahvistin irrotetaan verkosta, Lifeline
käyttää analogista ääniliitäntää, jonka avulla
vahvistin voi välittää hätäkuulutuksen
kaikkiin kanaviinsa

Virransyötön akkuvarmistus

...useita integroituja
vikasieto-ominaisuuksia
PRAESENSA tarjoaa kestävän ja kattavan suojauksen, joka on luotu
toimimaan myös yksittäisissä vikatilanteissa. Koko järjestelmä sisältää
täydellisen verkkolinkkien vikasietoisuuden ja älykkään toimintojen ja
varmistusten integroinnin.
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optimoitu
käyttäjäkokemus

Ainutlaatuinen
käyttömukavuus ja optimoitu
kuulutuskojeen rakenne...

PRAESENSA-kuulutuskoje on kehitetty yhteistyössä
todellisten käyttäjien kanssa. Laajat tutkimus- ja
kenttäkokeet sisälsivät käyttäjäkokemuksen, tarpeet
ja toiveet intuitiiviselle järjestelmälle, joka voisi myös
ratkaista yleiset käyttöongelmat.
PRAESENSA-järjestelmässä ilmoituksen eteneminen
näkyy selvästi kuulutuskojeen näytössä. Kun
järjestelmä on käynnistetty, se ohjaa käyttäjää ja
kertoo, milloin on oikea hetki puhua esihälytyksen tai
esittelyviestin päätyttyä. Järjestelmä näyttää myös,
milloin ilmoitus on suoritettu onnistuneesti kaikilla
kohdealueilla.

tiettyihin toimintoihin ja alueisiin voidaan määrittää
kuulutuskoje- tai käyttäjäkohtaisesti, millä
varmistetaan luotettava toiminta ensimmäisestä
käyttöpäivästä alkaen.
Tapa, jolla rakennusta käytetään, muuttuu ajan myötä.
PRAESENSA ottaa sen huomioon, ja
ohjelmistotoiminnot voidaan helposti
säätää vastaamaan muuttuvia
vaatimuksia ja käyttötarpeita.

Kaikki toiminnot on helppo valita kosketusnäytöstä, ja
alueet korostetaan näppäimistön LED-valoilla, jotka
antavat välitöntä ja tarkkaa tilatietoa. Pääsyoikeudet
Selkeä merkki tilasta: käytössä
oleva alue tai alueen vika
Integroitu taipuvavartinen
mikrofoni
Selkeä yleiskuva valituista
alueista

4,3 tuuman täysvärinen
kosketusnäyttöliittymä tarjoaa
roolikohtaisia palautteita
edistymisestä ja tilasta

Paikallinen äänilinjan tulo ulkoiseen
taustamusiikkiin liittämistä varten
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Puhepainike, jossa on tuntopalaute, ja
selkeää näyttöopastus

...ja intuitiivinen
graafinen käyttöliittymä
Järjestelmään voidaan liittää musiikin suoratoistopalveluita, ja
Advanced Public Address License tukee edullisia tekstistä puheeksi
-toimintoja eri kielillä. Ajastin mahdollistaa viestien hallinnan ja
musiikin ohjauksen automatisoinnin. Tämä takaa oikean tiedon
tason ja tarjoaa miellyttävän ilmapiirin.

Advanced Public Address License antaa PC- ja tablettitietokoneille pääsyn PRAESENSA-palvelimeen.
Näin tilojen omistajat tai kiinteistönhoitajat voivat käyttää tablettia musiikin äänenvoimakkuuden
säätämiseen tietyillä alueilla tai koko tilassa etänä.
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täystoimintainen
jo vakiona

Monipuolinen ja valmis
tulevaisuuden tarpeisiin...

PRAESENSA on kehittynyt yleisäänentoisto- ja äänievakuointijärjestelmä, joka muodostuu
avainlaitteista ja niitä palvelevista mukautetuista ohjelmistoratkaisuista. Jokainen yksittäinen
laite on suunniteltu täydelliseksi osajärjestelmäksi, joka ei vaadi lisälaitteita. Esimerkki:
kuulutuskojeissa ja vahvistimissa on sisäinen DSP-äänenkäsittelytoiminto, vahvistimissa on
sisäinen varakanava ja joustava kanavakohtainen virran ulostulo ja virtalähteessä on sisäinen
akkulaturi. Tämä suunnittelumalli pitää kaikki PRAESENSA-järjestelmät yksinkertaisina,
joustavina ja skaalautuvina, ja järjestelmätoimintoja ohjataan ohjelmistolla, jota päivitetään
säännöllisesti järjestelmän ominaisuuksien laajentamiseksi.

Järjestelmäintegraattorit ja asentajat tuntevat viime hetken muutokset, ja PRAESENSA helpottaa myöhäisvaiheen säätöjen
hallintaa milloin tahansa. PRAESENSA tarvitsee vähemmän kaapeleita asennukseen kuin perinteinen järjestelmä, ja
kokoonpano tehdään yksinkertaiseksi etukäteen konfiguroiduilla ja integroiduilla Ethernet-kytkimillä, jolloin koko prosessi on
hyvin yksinkertainen.
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Wall Mount Call Station
PRA-CSLW

...ominaisuuksia lisätään
ajan myötä
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PRAESENSA...
PRAESENSA on tulos Boschin PA -järjestelmien
90 vuotisesta kokemuksesta ja
asiantuntemuksesta. Se on ainutlaatuinen
järjestelmä, joka täyttää kokonaisedullista ja
tehokasta PAVA-ratkaisua etsivien tarpeet.
Rakennuksen käyttäjien ja siinä vierailevien
turvallisuudesta ja tiedottamisesta
huolehtiminen ei ole koskaan ollut helpompaa.

Joustava
Skaalautuva
Kustannustehokas
Luotettava
Käyttäjäystävällinen
Monipuolinen
Tulevaisuuteen valmis

…yhdistää
pisteet
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