
 

 

Trình Quản Lý Thông Báo Plena 
LBB 1965/00 – KHỐI QUẢN LÝ TIN NHẮN 

  

•  Thiết bị chạy thông báo số động lập có khả năng linh động cao  

•  Có đến 12 thông báo và 12 đầu vào kích hoạt  

•  Tải thông báo từ máy tính dưới định dạng WAV  

•  Tuân theo các tiêu chuẩn về hệ thống âm báo động  

•  Điều khiển vùng cho bộ khuếch đạ 

Sự cung cấp trên mạng điện  
 

Điện áp  230/115 VAC, ±10%, 50/60 Hz  

Dòng điện khởi động  1,5 A tại 230 VAC / 3 A tại 115 VAC  

Công suất tiêu thụ tối đa  50 VA  

Nguồn điện pin  
 

Điện áp  24 VDC, +15% / -15%  

Dòng điện tối đa  1 A  

Hiệu suất  
 

Tỉ lệ mẫu được hỗ trợ (fs)  24 / 22,05 / 16 / 12 / 11,025 / 8 kHz  

Hồi đáp tần số  
 

@ fs=24kHz @ fs=22,05kHz  
100 Hz đến 11 kHz (+1 / -3 dB)100 Hz đến 10 

kHz (+1 / -3 dB )  

@ fs=16kHz  100 Hz đến 7,3 kHz (+1 / -3 dB )  

@ fs=12kHz  100 Hz đến 5,5 kHz (+1 / -3 dB)  

@ fs=11,025kHz  100 Hz đến 5 kHz (+1 / -3 dB)  

@ fs=8kHz  100 Hz đến 3,6 kHz (+1 / -3 dB)  

Méo dạng  <0,1% tại 1 kHz  

S/N (phẳng ở mức 
âm lượng cực đại)  

>80 dB  

DAC Giám sát  Âm thử 1 Hz  

Đầu vào đường 

truyền  
1 x  

 



Đầu nối  XLR 3 chốt, cân bằng  

Độ nhạy  1 V  

Trở kháng  20 kohm  

CMRR  >25 dB (50 Hz-đến 20 kHz)  

Đầu vào đường 

truyền  
1 x  

Đầu nối  Cinch, không cân bằng  

Độ nhạy  1 V  

Trở kháng  20 kohm  

Đầu vào kích hoạt  6 x  

Đầu nối  Ốc vít  

Kích hoạt  Đóng tiếp xúc  

Phương pháp giám 

sát  
Kiểm tra điện trở vòng lặp cáp  

Đầu ra đường 

truyền  
1 x  

Đầu nối  XLR 3 chốt, cân bằng  

Mức danh nghĩa  1 V, điều chỉnh được  

Trở kháng  <100 ohm  

Đầu ra đường 

truyền  
1 x  

Đầu nối  Cinch, không cân bằng  

Mức danh nghĩa  1 V, điều chỉnh được  

Trở kháng  <100 ohm  

Đầu ra kích hoạt 

thông báo  
1 x  

Đầu nối  Ốc vít  

Rơ-le  100 V, 2 A (điện áp tự do, SPDT)  

Đầu ra lỗi  1 x  

Đầu nối  Ốc vít  

Rơ-le  100 V, 2 A (điện áp tự do, SPDT)  

Nối liên thông  1 x  

Đầu nối  D-sub 9 chốt (RS-232)  

Giao thức máy vi tính  115 kb/s, N, 8, 1, 0 (tải lên)  

Giao thức 

LBB 1925/10  
19,2 kb/s, N, 8, 1, 0 (điều khiển vùng)  

Định dạng dữ liệu  Tệp WAV, 16-bit PCM, mono  

Dung lượng bộ nhớ  64 Mb EEPROM  

Thời gian ghi/phát lại  500 s @ fs=8 kHz167 s @ fs=24 kHz  

Số thông điệp  12 (tối đa)  

Thời gian lưu lại dữ 
liệu  

>10 năm  

Kích thước (C x R x 

S)  
56 x 430 x 270 mm2,20 x 16,92 x 10,62 inch(rộng 19", cao 1U, có chân đỡ)  

Trọng lượng  Xấp xỉ 3 kg  



Lắp ráp  Độc lập, giá đỡ 19"  

Màu  Than  

Nhiệt độ hoạt động  Từ -10 ºC tới +55 ºC (14 ºF tới +131 ºF)  

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

Độ ẩm tương đối  <95%  
 

                
                              
      
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://boschvietnam.vn/ 

 


