
 

 

Bàn gọi Cảnh Báo bằng Giọng nói Plena 

LBB 1956/00 

 
• Bàn gọi sáu vùng kiểu cách cho Plena Voice Alarm System 

• Các phím chọn sáu vùng, phím tất cả cuộc gọi và phím PTT tạm thời cho các cuộc gọi 

• Khuếch đại có thể chọn, bộ lọc giọng nói, bộ giới hạn và mức đầu ra để cải thiện độ rõ 

• Chỉ báo LED dành cho lựa chọn vùng, lỗi và trạng thái khẩn cấp 

• Phần mở rộng bàn gọi cung cấp bảy phím nhóm vùng và vùng bổ sung 

Nguồn Điện  
 

Dải điện áp  
24 VDC được cấp bởi LBB 1990/00(hoặc 18 đến 24 VDC hoặc bộ 

nguồn bên ngoài VAC)  

Dòng tiêu thụ  <30 mA (cộng thêm <15 mA theo bàn phím)  

Hiệu suất  
 

Độ nhạy danh nghĩa  85 dB SPL (khuếch đại cài đặt sẵn 0 dB)  

Mức đầu ra danh nghĩa  700 mV  

Mức âm thanh đầu vào 

(tối đa)  
110 dB SPL  

Khuếch đại cài đặt sẵn  +6 / 0 / -15 dB  

Ngưỡng bộ giới hạn  2 V  

Bộ giới hạn hệ số nén  1:20  

Méo dạng  <0,6% (đầu vào tối đa)  

Mức ồn đầu vào (tương 

đương)  
25 dB SPLA  

Hồi đáp tần số  100 Hz đến 16 kHz  

Bộ lọc giọng nói  -3 dB ở 315 Hz, thông dải cao, 6 dB/quãng tám  



Trở kháng đầu ra  200 ohm  

Lựa chọn  
 

Chuông  Bất kỳ tệp sóng nào  

Độ ưu tiên  7  

Kích thước cơ bản  40 x 100 x 235 mm(1,57 x 3,97 x 9,25 in)  

Trọng lượng  Xấp xỉ 1 kg  

Lắp ráp  Độc lập  

Màu  Than với bạc  

Độ dài thân có micro  390 mm (15,35 in)  

Chiều dài cáp  5 m (16,4 ft)  

Nhiệt độ hoạt động  -10 ºC đến +45 ºC (14 ºF đến +113 ºF)  

Nhiệt độ bảo quản  Từ -40 ºC tới +70 ºC (-40 ºF tới +158 ºF)  

Độ ẩm tương đối  <95%  

http://boschvietnam.vn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


