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u Verkotetut järjestelmälaitteet, jotka käyttävät
suojattua IP‑infrastruktuuria

u Monikanavaiset vahvistimet, joissa on tehokas
virranhallinta

u Vikasietoisuus varmistaa järjestelmän
käytettävyyden

u Kuulutuskojeen ja kosketusnäytön optimoitu
käyttömukavuus

u Skaalautuva ja joustava järjestelmä kaiken kokoisiin
sovellutuksiin

PRAESENSA, Bosch asettaa uuden standardin
yleisäänentoisto- ja äänievakuointijärjestelmille. Tässä
järjestelmässä, jonka kaikki järjestelmän osat ovat
IP‑yhdistettyjä ja käyttävät uusimpia tekniikoita,
yhdistyvät kustannustehokkuus ja äänenlaatu helppoon
asennettavuuteen, integrointiin ja käyttöön.
IP‑yhdistettävyys ja vahvistintehon jakaminen
mahdollistavat aivan uudenlaisen skaalautuvuuden ja
sovitettavuuden, joka yhdistettynä paikalliseen
varavirtaan tekee PRAESENSA-järjestelmät soveltuviksi
sekä keskitettyihin että hajautettuihin asennuksiin.
PRAESENSA käyttää vain harvoja, mutta erittäin
joustavia järjestelmälaitteita, joista jokaisella on
ainutlaatuisia ominaisuuksia. Näin luodaan kaiken
kokoisia äänijärjestelmiä mitä moninaisimpiin
sovellutuksiin. PRAESENSA soveltuu yhtälailla
toimistoihin taustamusiikkiin vastaanoton alueelle ja
muutamiin satunnaisiin kuulutuksiin kuin myös
kansainvälisille lentoasemille, joissa on useita
samanaikaisia (automaattisia) lentotietokuulutuksia,
sekä huolellisesti valittuihin musiikkiohjelmiin
odotushuoneisiin, ravintoloihin ja baareihin. Kaikissa
tapauksissa sen voi asentaa toimimaan myös
sertifioituna äänievakuointijärjestelmänä

joukkotiedotuksessa ja evakuoinnissa.
Järjestelmätoiminnot määritetään ja konfiguroidaan
ohjelmistossa, ja järjestelmän toimintoja on
mahdollista laajentaa ohjelmistopäivityksin.
PRAESENSA: yksi järjestelmä, loputtomasti
vaihtoehtoja.

Järjestelmän yleistiedot

PRAESENSA koostuu seuraavista tuotteista. Tähän
sarjaan tullaan lisäämään tuotteita. Katso ajantasainen
tilanne osoitteesta www.boschsecurity.com.

Järjestelmäohjain (PRA-SCL)

Järjestelmäohjain hallinnoi kaikkia järjestelmään
liittyviä toimintoja PRAESENSA- yleisäänentoisto- ja -
äänievakuointijärjestelmässä. Se reitittää kaikki
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ääniliitännät verkkoon liitettyjen PRAESENSA-
äänilaitteiden ja määränpäiden välillä. Se valvoo flash-
muistissaan olevia viestejä ja merkkiääniä ja toistaa
niitä joko ajastetusti tai manuaalisesti käynnistettynä
kuulutuskojeesta tai tietokoneesta. Se hallinnoi
taustamusiikin suoratoistoa, kuulutuksia ja
hätäkuulutuksia prioriteettitason ja aluekäytön
mukaan. Se kerää kaiken tilatiedon liitetyistä
järjestelmälaitteista, hallitsee tapahtumalokeja ja
ilmoittaa vioista.
Järjestelmäohjain on yhdistetty verkkoon OMNEO-
liitännällä, ja se saa tasavirran monitoimisesta,
akkuvarmennetusta virtalähteestä. Ohjain tukee sekä
keskitettyjä että hajautettuja järjestelmiä. Yhteydet
järjestelmän muihin laitteisiin muodostetaan
5‑porttisella kytkimellä, jossa on RSTP-tuki. Sisäinen
web-palvelin mahdollistaa järjestelmän määrityksen
selaimella.

Ominaisuudet
• PRAESENSA-laitteiden ja äänen reitityksen täysi

ohjaus
• Sisäinen, valvottu tallennustila viesteille ja

äänitiedostoille
• Tuki Dante-äänituloille ja -lähdöille
• Avoin liittymä kolmannen osapuolen sovelluksille
• IP‑verkotettu OMNEO-liitännällä äänelle ja ohjaukselle

Monikanavaiset 600 W:n vahvistimet (PRA-AD604
ja PRA-AD608)

PRA-AD604, 4 kanavaa

PRA-AD608, 8 kanavaa
 
Tämä on joustava ja pienikokoinen monikanavainen
tehovahvistin 100 V:n tai 70 V:n kaiutinjärjestelmiin
yleisäänentoisto- ja -äänievakuointijärjestelmissä. Se
soveltuu keskitettyihin järjestelmiin, mutta tukee myös
hajautettuja järjestelmiä OMNEO:n IP‑verkkoyhteyden
kautta. Laite saa tasavirran monitoimisesta
virtalähteestä.
Jokaisen vahvistinkanavan lähtöteho sovittuu
yhdistetyn kaiuttimen kuormaan niin, että ainoana
rajoitteena on koko vahvistimen kokonaisteho. Tämä
joustavuus, ja vahvistimen integroitu varakanava,

mahdollistavat käytettävissä olevan tehon tehokkaan
hyödyntämisen ja pienemmän vahvistinmäärän tarpeen
samalle kaiutinkuormalle, kun vertailu tehdään
perinteisiin vahvistimiin nähden.
Digitaalinen äänen käsittely ja ohjaus, säädettynä
kunkin alueen yksilölliseen akustiikkaan ja
vaatimuksiin, tuottavat paremman äänenlaadun ja
puheen selkeyden.

Ominaisuudet
• Joustava tehon jakaminen kanavien kesken
• Pieni virrankulutus ja lämpöhäviö
• Kaiken kattava valvonta ja integroitu vikasietoisuus
• Digitaalinen signaalinkäsittely kanavakohtaisesti
• IP‑verkotettu OMNEO-liitännällä äänelle ja ohjaukselle

Linjapäätelaite (PRA-EOL)

Tämä linjapäätelaite on luotettava ratkaisu kaiutinlinjan
eheyden valvontaan, joka on vaatimus
äänievakuointijärjestelmissä.
Se yhdistetään kaiutinlinjan päähän läpikytkettyjen
kaiuttimien viimeisen kaiuttimen jälkeen.
Se kommunikoi PRAESENSA-vahvistinkanavan kanssa,
joka ajaa kyseistä kaiutinlinjaa, ja näin vahvistaa linjan
eheyden.
Impedanssimittaus ei välttämättä havaitse irti
kytkettyä kaiutinta kaikilla kaiutinmäärillä ja
kaapelityypeillä tai se voi hälyttää turhaan. Sitä vastoin
linjapäätelaite toimii ylivoimaisena ratkaisuna, joka
ilmoittaa kaiutinlinjan oikean tilan.
Kotelon koko on yhteensopiva useimpien Bosch-
kaiuttimien valvontalevyjen tai -laitteiden
kiinnitysvalmiuden kanssa. Sen voi myös pienentää
sopimaan useimpiin liitäntärasioihin.

Ominaisuudet
• Pienikokoinen laite kaiuttimen linjapäätevalvontaan
• Luotettava ratkaisu (pitkiin) kaiutinlinjoihin
• Vian havaitseminen vahvistimessa ilman erillistä

johtoa
• Matalatasoinen, korkeataajuuksinen ohjausääni
• Joustavat asennusmahdollisuudet
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Monitoiminen virtalähde (PRA-MPS3)

Tässä pienikokoisessa laitteessa yhdistyvät useat
tukitoiminnot muiden PRAESENSA-
järjestelmälaitteiden virransyöttöön ja palveluihin.
Se on tarkoitettu keskitettyihin järjestelmiin, mutta se
soveltuu myös hajautettuihin järjestelmiin, joissa on
useita pieniä laitetelineitä tai kaappeja, jotka
sijaitsevat eripuolilla toimitilaa. Laite vähentää
merkittävästi kaiuttimien kaapelointikustannuksia.
Se tarjoaa DC‑virran syötön yhdistettyihin vahvistimiin
ja oheislaitteisiin ja standardin mukaisen laturin
yhdelle 12 V:n varavirtalähteelle. Näin säästetään
asennus- ja akkujen ylläpitokustannuksia.
Integroitu 6‑porttinen Ethernet-kytkin,
lasikuitukaapelituella, mahdollistaa hajautettujen
laiteryhmien helpon kytkennän.
Määritettävissä olevat, valvotut ohjaustulot ja
jännitteettömät ohjauslähdöt ovat käytettävissä
liitäntänä ulkoisiin laitteisiin. Sen OMNEO-liitäntä
ohjaukseen ja vikailmoituksiin tarjoaa myös analogisen
äänen Lifeline-varmistuksen yhdistetyille vahvistimille.

Ominaisuudet
• Täysin valvottu DC‑virtalähde, jossa on integroitu

vikasietoisuus
• Ainutlaatuinen yhden 12 V:n akun varavirtaratkaisu
• Integroitu 6‑porttinen Ethernet-kytkin, RJ45 ja SFP
• Yleiskäyttöiset ohjaustulot ja -lähdöt
• Lifeline-varmistus yhdistetyille vahvistimille

Työpöytään ja seinään kiinnitettävä kuulutuskoje
(PRA-CSLD ja PRA-CSLW)

PRA-CSLD, joustavavartinen mikrofoni

PRA-CSLW, käsimikrofoni
 
Tätä kuulutuskojetta käytetään PRAESENSA-
yleisäänentoisto- ja äänievakuointijärjestelmissä. Se on
helppo asentaa ja myös käyttö on vaivatonta, koska
LCD-kosketusnäyttö antaa selkeät ohjeet
taustamusiikin hallintaan ja kuulutuksen tekemiseen
sekä niiden seurantaan.
Kuulutuskojeen sijoittaminen on vaivatonta, koska se
pitää yhdistää vain OMNEO-järjestelmän IP‑verkon
PoE-liitäntään, joka tarjoaa sekä tietoliikenneyhteyden
että käyttövirran.
Kojeen voi määrittää tavanomaisten kuulutusten lisäksi
myös hätäsoittoasemaksi.
Tyylikkääseen kokonaisuuteen sisältyy valvottu
mikrofoni, sisäinen monitorikaiutin ja pistoke
paikalliselle äänilähteelle taustamusiikin toistamiseksi.
4,3-tuumainen tarkka kapasitiivinen värinäyttö tuo
käyttäjille parhaan mahdollisen käyttötuntuman ja
palautteen kaikissa tilanteissa.
Jokaisella pitää olla ainakin yksi PRA-CSE-
kuulutuskoneen laajennusyksikkö, mutta enintään neljä
laajennusyksikköä, alueen valintaan.

Ominaisuudet
• Kotelo soveltuu sekä pinta- että uppoasennukseen
• 4,3 tuuman kapasitiivinen värikosketusnäyttö
• Graafinen käyttöliittymä käyttäjien helppoon

ohjaukseen ja palautteeseen
• Tila- ja vikailmaisimet äänihälytystarkoituksiin
• Kaksi OMNEO-järjestelmän IP‑verkkoliitäntää ja

vikasietoinen PoE

Kuulutuskojeen laajennusyksikkö (PRA-CSE)
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Tätä näppäimistölaajennusta käytetään PRAESENSA-
kuulutuskojeiden kanssa kuulutusten ja hälytysten
tekoon.
Yksi laite lisää kaksitoista määritettävissä olevaa
painiketta, joissa on valorengas. Jokaisessa
painikkeessa on kaksi lisäilmaisinta
käyttäjäpalautteelle liittyen painikkeeseen määritettyyn
toiminnallisuuteen.

Ominaisuudet
• Laajennusnäppäimistö PRA-CSLD (työpöytä)- ja PRA-

CSLW (seinä) -kuulutuskojeelle
• Kaksitoista painiketta, joissa on tuntopalaute ja

määritettävissä oleva toiminnallisuus
• Valorengas jokaisen painikkeen ympärillä valinnan

vahvistukseksi
• Moniväriset alueen tilan ilmaisimet alueen valintaan

määritetyille painikkeille
• Ergonominen painikeasettelu ja irrotettava etukansi

painiketekstien muokkaamiseksi

Virransyöttömoduuli 24 V (PRA-PSM24 ja PRA-
PSM48)

PRA-PSM24 ja PRA-PSM48 ovat pienikokoisia
DIN‑kiskoon asennettavia virtalähteitä. PRA-PSM24
antaa 24 V, enintään 10 A jatkuvan virran, PRA-PSM48
antaa 48 V, enintään 5 A jatkuvan virran. Nämä ovat
OEM-virtalähteitä, jotka Bosch tilaa Delta Power
Supplyltä. Näin saadaan kustannustehokas vaihtoehto
PRAESENSA-järjestelmän monitoimivirtalähteelle PRA-
MPS3, jos sen lisätoimintoja ja ominaisuuksia ei
tarvita. PRA-PSM24 ja PRA-PSM48 eivät sisällä EN 54‑4
-sertifiointia tai vastaavaa.
PRA-PSM24 voi syöttää virtaa PRAESENSA-
järjestelmäohjaimelle tai muille laitteille, jotka toimivat
24 V:n jännitteellä.
Koska PRA-PSM48 kykenee tuottamaan korkeitakin
huippuvirtoja, se soveltuu yksittäisen, täysin
varustellun 600 W:n PRAESENSA-tehovahvistimen
virtalähteeksi. PRA-PSM48 voi syöttää virtaa myös PRA-
ES8P2S-malliselle Ethernet-kytkimelle, jonka kaikki
PoE-lähdöt ovat käytössä.

Ominaisuudet
• Maailmanlaajuinen verkkovirran tulojännite
• Tehokertoimen korjaus
• Suojaus, jossa on automaattinen palautus
• Hyväksytty PRAESENSA-järjestelmälaitteiden

virtalähteeksi
• Kompakti ja DIN-kiskoon asennettavissa

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

PRA-ES8P2S on pienikokoinen DIN‑-kiskoon
asennettava Ethernet-kytkin, jossa on kahdeksan
Gigabitin kupariporttia, joissa on PoE-tuki, ja kaksi
Gigabitin SFP-yhdistelmäporttia. Tämä Ethernet-kytkin
on OEM-kytkin, jonka Bosch tilaa Advantechilta Bosch-
yleisäänentoisto- ja äänievakuointijärjestelmissä
käytettäväksi. Se on valmiiksi määritetty versio
EKI‑7710G‑2CPI‑AE-kytkimestä, ja se on optimoitu
PRAESENSA-järjestelmiin. PRA-ES8P2S on EN 54‑16 -
sertifioitu PRAESENSA-järjestelmissä käytettäessä. Sitä
voi käyttää PRAESENSA-järjestelmäohjaimen
kytkinporttien ja monitoimivirtalähteen lisänä. Erityisen
kätevä se on suurissa järjestelmissä, joissa tarvitaan
lisää SFP-portteja pitkille lasikuituyhteyksille tai lisää
PoE-portteja PRAESENSA-kuulutuskojeille.

Ominaisuudet
• 8 x Gigabit-portti, jossa on PoE
• 2 x Gigabit-yhdistelmäportti, SFP-liitännät

lasikuituyhteyden lähetinvastaanottimille
• Verkon vikasietoisuus STP/MSTP/RSTP:llä
• Kaksi virtalähdeliitäntää
• Vikavirtarele

Kuitulähetin/-vastaanotin, monitila (PRA-SFPSX ja
PRA-SFPLX)

PRA-SFPSX ja PRA-SFPLX ovat pienikokoisia SFP-
kuitulähetin/-vastaanottimia. PRA-SFPSX soveltuu
monitilakuituihin aina 550 metriin saakka. PRA-SFPLX
soveltuu yksitilakuituihin aina 10 kilometriin saakka.
Nämä ovat OEM-lähetin/vastaanottimia, jotka Bosch
tilaa Advantechilta käytettäviksi Bosch-
yleisäänentoisto- ja -äänievakuointijärjestelmissä. SFP-
lähetin/-vastaanotin lukittuu PRAESENSA-
monitoimivirtalähteen ja Ethernet-kytkimen SFP-
paikkaan. Se on yhteensopiva IEEE 802.3z Gigabit
Ethernet -standardien kanssa, mikä varmistaa
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maksimaalisen suorituskyvyn, luotettavuuden ja
joustavuuden. Molemmat lähetin-/vastaanottimet ovat
EN 54‑16 -sertifioituja, kun niitä käytetään
PRAESENSA-järjestelmissä.

Ominaisuudet
• Vakiomallinen SFP-laite
• Liikkumaton lukkorakenne
• Käytönaikaisesti liitettävä
• Kaksinkertainen LC-liitin
• Täysin kaksisuuntaisen nopeuden tuki

Toiminnot

Suojattu IP-infrastruktuuri
• PRAESENSA on verkotettu äänijärjestelmä, jossa

kaikki järjestelmän osat liitetään OMNEO-verkkoon.
OMNEO-verkko perustuu useisiin tekniikoihin, kuten
IP ja avoimet julkiset standardit. Se tukee AES67- ja
Audinaten Dante-ääniviestintää ja järjestelmän AES70-
ohjausta. Verkkoturvallisuutta lisäävät AES128 ja TLS,
jotka tarjoavat reaaliaikaisen todennuksen ja äänen
salauksen IP-verkossa suojaamaan tietoja haitallisilta
hyökkäyksiltä.

• OMNEO tarjoaa luotettavan, ammattilaistason
mediaverkkoratkaisun, jolle on tunnusomaista
yhteensopivuus, asennusta helpottavat ainutlaatuiset
ominaisuudet sekä parempi suorituskyky ja parempi
skaalautuvuus kuin millään muulla markkinoilla
olevalla IP-ratkaisulla.

Tehokas virranhallinta
• Monikanavaisten PRAESENSA-tehovahvistimien

ainutlaatuinen tehonjako tarkoittaa, että vahvistimen
kokonaisteho voidaan jakaa vapaasti kaikkien
lähtökanavien välillä.

• D-luokan vahvistinkanavat toimivat korkealla 70 V:n tai
100 V:n lähtöteholla tarvitsematta tuekseen erillisiä
muuntajia, jotka rajoittaisivat kanavakohtaista
enimmäistehoa. Tämä lisää myös äänentoiston
tehokkuutta ja alentaa vahvistimen painoa ja kokoa.
Vahvistimen lähtöjen galvaaninen erotus, kuten
EN 54‑16 ja muut äänievakuointijärjestelmiä koskevat
standardit edellyttävät, on rakennettu eristettyihin
DC/DC-muuntajiin ja eristettyihin Ethernet-
liitäntöihin. Vahvistinkanavat ovat kuormasta
riippumattomia. Taajuusvaste pysyy tasaisena, vaikka
kaiutinkuorma vaihtelisi nollan ja täyden kuorman
välillä. Jokainen kanava palvelee erillistä aluetta tai
alueen osaa.

• Kokonaislähtöteho määräytyy vikasietoisen
virransyötön ja jäähdytyslevyn mukaan. Koska nämä
molemmat jaetaan kaikkien vahvistinkanavien kesken,
kuhunkin kanavaan liitettyjen kaiuttimien määrällä ei
ole merkitystä, jos yhdistetty kokonaiskuorma koko
vahvistimen osalta on enintään 600 W eikä yhtään
kuormaa, joka on > 300 W, ole yhdistetty mihinkään
muuhun kuin 1. kanavaan. Myös varavahvistinkanavaa
käytetään viallisen kanavan korvaamiseen, mikä on
hyvin kustannustehokas ja tilaa säästävä
vikasietoratkaisu, koska tämä varakanava käyttää
myös samaa virtalähdettä ja jäähdytyslevyä.

• Muuttuvan kanavakohtaisen lähtötehon tuoma
joustavuus mahdollistaa käytettävissä olevan
vahvistintehon parhaan mahdollisen hyödyntämisen.
Perinteisissä monikanavaisissa vahvistinjärjestelmissä
on kiinteä maksimiteho kanavaa kohti. Jos jostakin
kanavaa ei kuormiteta täysin, tai ehkä käytetä
ollenkaan, tämän kanavan käyttämättä jäävää tehoa ei
voi käyttää muilla kanavilla. PRAESENSA-järjestelmät
tyypillisesti tarvitsevat vain puolet vahvistintehosta
verrattaessa perinteisiin kiinteän enimmäistehon
vahvistimiin. Tällainen ratkaisu säästää tilaa, energiaa
ja kustannuksia.

Korkein järjestelmän käytettävyys
• PRAESENSA tarjoaa korkeimman järjestelmän

käytettävyyden, mikä on seurausta kaikkien
komponenttien konservatiivisesta luokituksesta,
kriittisten signaalipolkujen ja toimintojen valvonnasta
ja kaikkien kriittisten järjestelmän osien
sisäänrakennetusta vikasietoisuudesta.
PRAESENSA-laitteet ovat myös turvallisuuden ja
lämpövakauden osalta varmoja valintoja. Tätä kuvaa
se tosiasia, että PRAESENSA-laitteet ovat varsin
ainutlaatuisia siinä suhteessa, että ne toimivat jopa
5 000 metrin korkeudessa, mikä on merkittävä seikka
esimerkiksi Perussa, Chilessä, Intiassa ja Kiinassa.
Tässä korkeudessa ilma on ohutta ja ilman
jäähdytyskapasiteetti laskee, mistä syystä
lämmönpoisto on tehottomampaa. Lisäksi ilman
eristävät ominaisuudet muuttuvat korkeuden mukaan,
jolloin sen eristävä vaikutus laskee. PRAESENSA
käyttää tehokkaita jäähdytyslevyjä ja merkittävästi
normaalia suurempia pintavuoto- ja tilaetäisyyksiä
turvallisuusluokitustensa varmistamiseksi.

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

• Monitoimivirtalähteessä on akkuvarmistus, mikä tekee
niistä immuuneja sähkökatkoille.

• Vahvistimissa on integroitu varavahvistinkanava, joka
otetaan automaattisesti käyttöön jonkin kanavan
vioittuessa. Lisäksi niissä on sisäänrakennettuna kaksi
virtalähdettä, jotka toimivat yhdessä minimoiden
komponenttien rasituksen mutta joista kumpikin
kykenee tuottamaan täyden virran vahvistimeen, jos
toinen rikkoutuu.

• Vahvistimissa on kaksi kanavakohtaista kaiutinlähtöä,
ryhmät A ja B, jotka on valvottu ja suojattu erikseen ja
jotka mahdollistavat lomittavien kaiutinjonojen
liittämisen samalle alueelle, jotta oikosulussa tai
häirittynä oleva kaiutinlinja ei mykistä aluetta
kokonaan.

Optimoitu käyttäjäkokemus
• PRAESENSA-kuulutuskojeissa yhdistyvät suuri LCD-

kosketusnäyttö, mekaaniset painikkeet ja merkkivalot.
Pääsyoikeudet järjestelmätoimintoihin ja alueisiin
voidaan määrittää kuulutuskojekohtaisesti, millä
varmistetaan, että käyttäjillä ovat juuri ne toiminnot,
joita he tarvitsevat. Käyttöliittymää on kehitetty
yhteistyössä todellisten käyttäjien kanssa keskittyen
heidän eri tarpeisiinsa ja myös vaikeuksiinsa
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kuulutettaessa tai säädettäessä taustamusiikin
äänenvoimakkuutta sellaisille alueille, joita he eivät
näe tai kuule.

• Toiminnot on helppo valita kosketusnäytöstä, ja
alueet valitaan näppäimistöllä, jonka LED-valot
antavat välitöntä ja tarkkaa tilatietoa valitusta
alueesta. Kun kuulutus on aloitettu, näyttö näyttää
käyttäjälle kuulutuksen edistymisen ja ilmaisee,
milloinka merkkiäänen jälkeen voi puhua tai milloinka
automaattinen esittelyviesti on päättynyt. Samoin se
näyttää, onko kuulutus päättynyt oikein kaikissa
kohteissa.

Täystoimintainen jo vakiona
• PRAESENSA on kehittynyt yleisäänentoisto- ja

äänievakuointijärjestelmä Järjestelmä koostuu
rajallisesta määrästä erilaisia laitteita, joihin
yhdistetään ohjelmisto tuomaan halutut toiminnot.
Koska laitteet ovat hyvin monipuolisia ja
joustavakäyttöisiä, järjestelmän rakentamiseen
tarvitaan vain muutama eri laite. Esimerkki kaikissa
kuulutuskojeissa ja vahvistimissa on sisäinen DSP-
äänenkäsittelytoiminto, vahvistimissa on joustava
kanavakohtainen lähtöteho sekä sisäinen varakanava
ja virtalähteessä on sisäinen akkulaturi. Mitään
lisäosia ei tarvita.

• Järjestelmätoiminnot perustuvat ohjelmistoihin, joita
päivitetään säännöllisesti uusien ominaisuuksien
tuomiseksi.

Skaalattava ja joustava
• PRAESENSA on erittäin skaalattava ja joustava

järjestelmä. Kaikki laitteet on yhdistetty verkkoon, ja
ne voi kytkeä helposti laajennettavissa olevaan
silmukkaan. RSTP:n avulla verkkosilmukasta saadaan
vikasietoinen. Järjestelmälaitteet voidaan hajauttaa, ja
niiden vikasietoinen silmukkakaapelointi yleensä
mahdollistaa edullisten, palosuojaamattomien
verkkokaapeleiden käytön.

• PRAESENSA käyttää dynaamista kanavien jakamista.
Koska laitteet eivät käytä kiinteää reititystä,
vahvistimilla ja kuulutuskojeilla ei ole pysyvää
ääniliitäntää järjestelmäohjaimeen. Tämä
lähestymistapa rajoittaa laitteiden määrää, koska
8‑kanavainen vahvistin tarvitsisi 8 liitäntää, 100
vahvistinta tarvitsisivat 800 liitäntää toimiakseen
itsenäisinä. Sen sijaan, PRAESENSA käyttää
dynaamisia OMNEO-liitäntöjä, jotka luodaan lennossa
tarpeen mukaan ja vapautetaan käytön jälkeen.
Dynaamiset suoratoistot kuluttavat kaistaa vähiten –
jos ääntä ei olla siirtämässä, kanavia ei
yksinkertaisesti ole. Lisäksi tämä on skaalautuva
ratkaisu verrattuna kiinteisiin kanaviin, jotka
rajoittuvat siihen määrään yhteyksiä, jonka
äänijärjestelmän laite kykenee käsittelemään. Kaikki
OMNEO-audiokaistat määritetään monilähetyksiksi,
suoraan lähteestä (lähetyslaite, kuten kuulutuskoje)
kohteeseen (vastaanotinlaitteet, kuten
vahvistinkanavat). Yhteys määritetään
järjestelmäohjaimessa OCA:lla (AES70).
Äänijärjestelmä on itse verkossa, ei missään
yksittäisessä laitteessa. Tällä tavoin lähde- ja
kohdelaitteiden määrälle ei ole käytännössä mitään
rajoitetta. Ainoa rajoittava tekijä on yhtäaikaisten (eri)

audiokaistojen määrä, mikä on yli 100 ja enemmän
kuin tarpeeksi jopa kaikkein aktiivisimmille
sovellutuksille.

• Monitoimivirtalähteissä on integroitu akkulaturi
yhdelle 12 V:n akkupohjaiselle varavirralle, joka tukee
helppoa järjestelmän hajautusta. Vahvistimet voidaan
sijoittaa lähemmäksi kaiuttimia, mikä vähentää
kaiuttimien kaapelointikustannuksia. Tästä on hyötyä
erityisesti, jos käytetään kalliita palosuojattuja
kaiutinkaapeleita.

• DSP-virtaa on saatavilla kaikista kuulutuskojeista ja
vahvistimista, joten DSP-virta kasvaa jokaisen
järjestelmään lisättävän laitteen myötä.

• Jokaisella alueella on oma vahvistinkanavansa
eriytettyä audiosisältöä varten. Käyttäjät voivat tehdä
henkilökohtaisia musiikki- ja
äänenvoimakkuusvalintoja niin, että kuulutusten tasot
pysyvät muuttumattomina ja kaiutinlinjojen valvonta ei
heikenny. Vahvistimen sisäinen DSP mahdollistaa
jokaisen alueen äänen säätämisen kyseisen alueen
mieltymyksiä ja yleisöä vastaavaksi.

• Perinteisten järjestelmien suunnittelussa jää vain
vähän tilaa virheille tai viime hetken muutoksille.
PRAESENSA-järjestelmissä sen sijaan joustavuus
kuuluu perusominaisuuksiin, mikä mahdollistaa
ketterän ja mukautuvan lähestymistavan
suunnitteluun. PRAESENSA mahdollistaa
tulevaisuudessa tapahtuvat muutokset järjestelmän
kattamiin alueisiin niin, että laitemuutosten määrä on
enimmilläänkin hyvin vähäinen. Siitä huolimatta
ennakkosuunnitelma vähentää tarvetta myöhemmille
pienille muutoksille, jotka voivat vaikuttaa
tuottavuuteen.

Laitteiden tekniset tiedot ja ominaisuudet -
PRAESENSA-järjestelmä
Yleisäänentoisto- ja äänievakuointijärjestelmä on täysin
IP-verkkopohjainen. Kaikki järjestelmälaitteet, kuten
järjestelmäohjain, vahvistin ja kuulutuskoje,
kommunikoivat IP-verkon kautta käyttäen AoIP-
protokollaa, joka tukee AES67:ää äänelle ja käyttää
AES70:aa ohjauksessa. Salaus ja todennus estävät
luvattoman käytön, väärinkäytön ja tietojen
muuttamisen. Ääniosuus aliverkkojen välillä tukee
tason 3 yhteyksiä reitittimen kautta viiveen ollessa alle
10 ms ja lähtöjen synkronoituja. Ohjaustieto-osuus
varmistetaan TCP:n tasolla 4. Järjestelmä tukee yli 100
samanaikaista kanavaa musiikin reitityksessä ja
kuulutuksissa käyttäen pakkaamatonta, HD-tasoista
digitaalista äänimuotoa 24‑bittisellä näytekoolla ja
48 kHz:n näytteenottotaajuudella. Järjestelmä, joka
perustuu yhteen järjestelmäohjaimeen, tukee
vähintään 200 järjestelmälaitetta ja 500 aluetta.
Järjestelmän toiminnallisuus määritetään
ohjelmistossa, mikä mahdollistaa säännölliset
toimintojen päivitykset ja suojauksen parannukset.
Järjestelmä toimii järjestelmäohjaimessa, jossa on
erillinen laiteohjelmisto muille järjestelmälaitteille
laitekohtaisia toimintoja varten. Uuden
laiteohjelmiston lataaminen ja asentaminen
järjestelmälaitteisiin on suojattu.
Järjestelmämääritykset on mahdollista tehdä
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normaalilla verkkoselaimella, joka on yhdistetty
järjestelmäohjaimeen upotetulla verkkopalvelimella,
käyttäen HTTPS (HTTP Secure) -yhteyttä. Se tukee
useita käyttöoikeustasoja ja niihin liittyviä
käyttöoikeuksia. Kun järjestelmä on määritetty,
toiminta ei vaadi mitään PC-yhteyttä.
Järjestelmäohjelmisto tukee järjestelmän kaikkien
järjestelmälaitteiden hakua ja liittämistä ja kunkin
laitteen itsenäistä määrittämistä.
Järjestelmäohjelmisto tukee määritettävissä olevia
kuulutusmäärityksiä käyttäjäkuulutuksille ja liittyville
toimenpiteille, jotka voidaan kohdistaa virtuaalisiin
ja/tai todellisiin ohjaustuloihin ja kuulutuskojeen
painikkeisiin. Kuulutuskoje määrittää seuraavat:
prioriteetin, alku- ja loppuäänet
äänenvoimakkuusasetuksin, äänitulon suorien
kuulutusten lisäämiselle äänenvoimakkuusasetuksin,
viestin tai viestisarjan ja toistomäärän sekä
äänenvoimakkuusasetuksen, kuulutuksen
enimmäiskeston ja valinnaisen automaattisen
ajastuksen kestoin ja väliajoin. Järjestelmäohjelmisto
sallii yksittäisten wav‑-tiedostojen lataamisen
kuulutuksiksi ja merkkiääniksi järjestelmäohjaimeen.
Tallennetuille wav‑tiedostoille on eheyden valvonta. Se
tukee aluemääritystä ja alueiden ryhmitystä
vahvistinkanava- ja aluekohdistuksin.
Järjestelmäohjelmisto määrittää ja ohjaa kaikkia
järjestelmän laitetuloja ja -lähtöjä, mukaan lukien
äänenkäsittelytoiminnot, toimintatilat, määritetyt
toiminnot ja yhteydet sekä niiden valvonnan.
Järjestelmä sisältää diagnoosi- ja lokiohjelmistot, jotka
tukevat eri kyselytiloja, mukaan lukien
kuulutustapahtumat ja vikatapahtumat.
Järjestelmäohjaimeen tallennettuja vikatapahtumia voi
tarkastella kuulutuskojeen näytöltä, mukana lukien
kolmannen osapuolen laitteiden vikatilan. On
mahdollista kuitata ja nollata viat ja hälytystilat sekä
kirjata nämä toimenpiteet.
Järjestelmälaitteilla on EN 54- ja ISO 7240 -sertifiointi,
CE-merkki ja se on RoHS-direktiivin mukainen. Takuu
on vähintään kolme vuotta. Järjestelmässä on Bosch
PRAESENSA -järjestelmä.

Sertifikaatit ja hyväksynnät

Hätästandardisertifioinnit

Eurooppa EN 54‑16

Kansainvälinen ISO 7240‑16

Säädösalueet

Turvallisuus EN/IEC/CSA/UL 62368‑1

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

Emissio EN 55032
EN 61000‑6‑3
ICES‑003
ANSI C63.4
FCC‑47 osa 15B luokka A

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Eurooppa CE/CPR

Käyttöympäristö RoHS

Tekniset tiedot

Sähköominaisuuksia koskevat tiedot

Ohjain

Äänen reititys (dynaaminen)
     OMNEO-kanavat Rajoittamaton

Merkkiäänien/kuulutusten toisto
(dynaaminen)
    OMNEO-kanavat

8

Äänitulo (staattinen)
    Dante- tai AES67-kanavat 120

Äänilähtö (staattinen)
    Dante-kanavat

8

Verkkoliitäntä

Ethernet

    Protokolla
    Vikasietoisuus

100BASE‑TX,
1000BASE‑T
TCP/IP
RSTP

Ääni-/ohjausprotokolla
    Verkkoäänen viive
    Äänitiedon salaus
    Ohjaustietojen suojaus

OMNEO 
10 ms
AES128
TLS

Käyttöympäristö

Ilmasto-olosuhteet

Lämpötila
    Käyttö

    Säilytys ja kuljetus

-5 - +50 °C

-30 - +70 °C

Kosteus (tiivistymätön) 5–95 %

Ilmanpaine (käyttö) 560 - 1 070 hPa

Korkeus (käyttö) -500 - +5 000 m
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Ilmasto-olosuhteet

Tärinä (käyttö)
    Amplitudi
    Kiihtyvyys

< 0,7 mm
< 2 G

Törmäys (kuljetus) < 10 G

Huomautus

Katso yksittäisten järjestelmälaitteiden teknisestä
erittelystä lisää laitekohtaisia tietoja.

Tilaustiedot

PRA-SCL Järjestelmäohjain, suuri
Verkkoyhteydellä varustettu, tasavirtaa käyttävä
järjestelmäohjain ja viestinhallinta yleisäänentoisto- ja -
äänievakuointijärjestelmiin.
Tilausnumero PRA-SCL

PRA-AD604 Vahvistin, 600 W 4-kanavainen
Verkkoyhteydellä varustettu, tasavirtaa käyttävä,
4‑kanavainen, 600 W:n tehovahvistin, jossa on
integroitu varakanava ja DSP-toiminnot.
Tilausnumero PRA-AD604

PRA-AD608 Vahvistin, 600 W 8-kanavainen
Verkkoyhteydellä varustettu, tasavirtaa käyttävä,
8‑kanavainen, 600 W:n tehovahvistin, jossa on
integroitu varakanava ja DSP-toiminnot.
Tilausnumero PRA-AD608

PRA-EOL Linjapäätelaite
Laite kaiutinlinjan eheyden valvontaan
yleisäänentoisto- ja -äänievakuointijärjestelmissä.
Tilausnumero PRA-EOL

PRA-MPS3 Monitoiminen virtalähde, suuri
Virtalähde, jossa on akkulaturi jopa kolmelle
vahvistimelle ja yhdelle ohjaimelle. Sisältää integroidun
verkkokytkimen sekä ohjaustulot ja -lähdöt.
Tilausnumero PRA-MPS3

PRA-CSLD Työpöytä-LCD-kuulutuskoje
Verkkoyhteydellä varustettu, PoE-virtainen,
kosketusnäytöllinen kuulutuskoje ja joustavavartinen
mikrofoni.
Tilausnumero PRA-CSLD

PRA-CSLW Seinälle asennettava LCD-kuulutuskoje
Verkkoyhteydellä varustettu, PoE-virtainen,
kosketusnäytöllinen kuulutuskoje ja kädessä pidettävä
mikrofoni.
Tilausnumero PRA-CSLW

PRA-CSE Kuulutuskojeen laajennusyksikkö
Painikelaajennus PRAESENSA-kuulutuskojeelle (PRA-
CSLD tai PRA-CSLW), kaksitoista määritettävää
painiketta ja niiden tilailmaisimet.
Tilausnumero PRA-CSE

PRA-PSM24 Virransyöttömoduuli 24 V
24 V:n DIN‑kiskoon asennettava virtalähde,
kokoalumiininen runko
Tilausnumero PRA-PSM24

PRA-PSM48 Virransyöttömoduuli 48 V
48 V:n DIN‑kiskoon asennettava virtalähde,
kokoalumiininen runko
Tilausnumero PRA-PSM48

PRA-ES8P2S Ethernet-kytkin, 8xPoE, 2xSFP
Hallittu 10‑porttinen Ethernet-kytkin, PoE ja SFP.
Tilausnumero PRA-ES8P2S

PRA-SFPSX Kuitulähetin/-vastaanotin, monitila
1000BASE‑SX SFP-moduuli monitilakuidulle (550 m)
Tilausnumero PRA-SFPSX

PRA-SFPLX Kuitulähetin/-vastaanotin, yksitilainen
1000BASE‑LX SFP-moduuli yksitilakuidulle (10 km)
Tilausnumero PRA-SFPLX
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