
System szafy RACK 19”
DSO-PRA

dla systemu BOSCH – PRAESENSA

Konfigurator Systemu DSO-PRA  
– Bosch PRAESENSA
CONFI–DSO program dla projektantów wspomagający konfigurację 
systemu DSO opracowany wspólnie z firmą BOSCH





Cechy systemu 

 ⚫  system Szafy RACK 19” dedykowany do systemu DSO PRAESENSA;
 ⚫  CONFI–DSO program dla projektantów wspomagający konfigurację systemu DSO opracowany wspólnie z firmą BOSCH;
 ⚫  zbiorczy panel LED sygnalizacji optyczno-akustycznej PSG3LA zgodny z EN54-16 do oceny stanu pracy systemu DSO;
 ⚫  listwa zabezpieczająca LZxxxx z bezpiecznikami nadprądowymi, ogranicznikami przepięć i gniazdem serwisowym;
 ⚫  zasilanie 1-fazowe lub 3-fazowe;
 ⚫  listwa dystrybucji napięcia sieciowego 230 V AC LDxxxx;
 ⚫  listwy uziemiające;
 ⚫  wielkości szaf RACK: 

 ⚪ 24U (600×600); 
 ⚪ 36U (600×600); 
 ⚪ 42U (600×600, 600×800);
 ⚪ 45U (600×600, 600×800); 
 ⚪ 50U (600×800);

 ⚫  stopień ochrony IP30;
 ⚫  akumulatory w zestawie;
 ⚫  półka montażowa pod akumulatory;
 ⚫  półki montażowe pod każdy klaster;
 ⚫  obudowa wyniesionego mikrofonu strażaka DSOS24V-PU – opcja;
 ⚫  obudowa płytki końca linii AWO506 – opcja;
 ⚫  możliwość montażu kółek zamiast cokołu – opcja;
 ⚫  chłodzenie wymuszone – panel wentylatorów z termostatem; opcja dla 24U, standard dla 36U, 42U, 45U, 50U;
 ⚫  gwarancja:

 ⚪ szafa DSO-PRA – 2 lata od daty produkcji;
 ⚪ akumulatory – 1 rok od daty instalacji.

DSO-PRA – Szafa RACK 19” systemu DSO Praesensa
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Zasilacz
PRA-MPS3

Sterownik systemu
PRA-SCL

Wzmacniacze
PRA-AD604  
PRA-AD608

Switch Ethernet
PRA-ES8P2S

DSO-PRA – Szafa RACK 19”  
systemu DSO Praesensa 

Szafa RACK 19” DSO-PRA przeznaczona jest do instalacji 
urządzeń dźwiękowego systemu ostrzegawczego 
PRAESENSA firmy Bosch. 
Urządzenia systemu DSO umieszcza się w szafie RACK 
19” razem z odpowiednimi bateriami akumulatorów. 

W celu prawidłowego i szybkiego skonfigurowania 
szafy systemu DSO został opracowany program CONFI-
DSO PRAESENSA, który na podstawie wprowadzonych 
parametrów projektowych  dobiera kompletny system 
zasilania uwzględniając wymagany czas podtrzymania 
rezerwowego.

Konstrukcja szafy DSO

Konstrukcja systemu DSO została wykonana w o parciu 
o szafę RACK 19″ w stopniu ochrony IP30 w której 
umieszczone są wszystkie elementy składowe systemu. 
W zależności od stopnia rozbudowy systemu oraz ilości 
wykorzystywanych urządzeń wielkość szafy jest dobierana 
indywidualnie.  
Wymiary dobierane są z zakresu:  
24U (600×600), 36U (600×600),42U (600×600, 
600×800), 45U (600×600, 600×800), 50U (600×800).

Listwa zabezpieczająca ‒ LZxxxx

Listwa zabezpieczająca została wyposażona  
w wyłączniki nadprądowe, ograniczniki przepięć  
i gniazdo serwisowe. Główny wyłącznik nadprądowy  
odłącza zasilanie sieciowe 230V/400V od wszystkich 
urządzeń systemu. Dodatkowo obwód zasilacza posiada 
własny wyłącznik nadprądowy który umożliwia jego  
odłączenie np. w celach serwisowych bez odłączania 
pozostałych urządzeń systemu DSO. Obok wyłącznika 
głównego umieszczono ograniczniki przepięć „typ 3”  
wg normy EN 61643-11.

Listwa dystrybucji napięcia  
sieciowego 230VAC ‒ LDxxxx

Listwa dystrybucji napięcia sieciowego wyposażona  
jest w gniazda przyłączeniowe 230V i służy do  
rozprowadzenia zasilania do urządzeń w szafie DSO.  
W zależności od liczby urządzeń oraz wielkości  
pobieranej mocy, listwa może posiadać podłączenie 
1-fazowe lub 3-fazowe. Wersja 3-fazowa umożliwia 
w sposób bardziej równomierny obciążyć każdą fazę 
sieci energetycznej. Listwa umieszczona została w  
tylnej części szafy.

Panel sygnalizacyjny  
optyczno-akustyczny ‒ PSG3LA

Panel sygnalizacji optyczno-akustycznej zgodny z  
normą PN-EN54-16 informuje o stanie pracy całego  
systemu DSO. Wyposażony został w trzy kontrolki LED,  
sygnalizator akustyczny oraz przycisk kasowania  
sygnalizacji akustycznej. 

System zasilania DSO-PRA - Bosch PRAESENSA
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Panel wentylatorów z termostatem
dla szaf RACK: 36U / 42U / 45U / 50U ‒ wyposażenie standardowe  
dla szaf RACK: 24U ‒ dostępny jako opcja

Szafa DSO została wyposażona w panel wentylacyjny umieszczony 
w górnej części obudowy w celu wymuszenia przepływu powietrza 
z urządzeń emitujących ciepło. Pracą wentylatorów steruje termostat 
bimetaliczny umieszczony obok który umożliwia ustawienie 
temperatury załączenia za pomocą pokrętła regulacyjnego w zakresie 
0-60°C. Wentylatory zasilane są z sieci energetycznej 230V i po zaniku  
zasilania zostają wyłączone.

Akumulatory w zestawie

System dostarczany jest z odpowiednio dobranymi pojemnościami 
baterii akumulatorów w zakresie od 100 do 230 Ah w zależności od 
mocy dedykowanej na pojedynczy klaster. 
Nad poprawną pracą obwodu baterii akumulatorów czuwa zasilacz 
wielofunkcyjny PRA-MPS3 firmy Bosch.

Dostępne jako opcja 
w CONFI-DSO

Dostępne jako opcja 
w CONFI-DSO

DSOS24VPU ‒ Obudowa mikrofonu  
strażaka do systemu DSO

Obudowa metalowa DSOS24VPU przeznaczona jest do montażu stacji 
wywoławczych firmy BOSCH w dźwiękowych systemach ostrzegawczych 
serii PAVIRO oraz PRAESENSA. Razem ze stacją wywoławczą można 
zamontować maksymalnie dwa rozszerzenia PAVIRO lub trzy 
rozszerzenia PRAESENSA. 

AWO506 ‒ Obudowa modułu nadzoru  
linii głośnikowej systemu DSO  
Presideo, Paviro, Plena firmy BOSCH
Obudowa przeznaczona jest do montażu modułów nadzoru linii  
głośnikowych firmy Bosch wykorzystywanych w instalacjach  
dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO. Konstrukcja  
obudowy została tak zaprojektowana aby umożliwić zamontowanie  
modułów systemów Presideo, Paviro i Plena firmy BOSCH. 

Obudowa została wyposażona w cztery przepusty kablowe  
umożliwiające przeprowadzenie przewodów linii głośnikowej  
o maksymalnej średnicy 10mm.

Urządzenia opcjonalne
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Narzędzie dla projektantów ‒ CONFI-DSO

Skonfiguruj system zasilania DSO-PRAESENSA 
w kilku krokach

1. Wprowadź podstawowe „Dane wejściowe”
2. Dobierz urządzenia Bosch ‒ PRAESENSA wg zapotrzebowania
3. Dobierz urządzenia dodatkowe
4. CONFI-DSO automatycznie dobierze odpowiednie elementy  

systemu zasilania
5. Wprowadź dane zamawiającego
6. Gotową konfigurację możesz zapisać / wydrukować / eksportować

① ②

③ ④

⑤ ⑥
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Notatki
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