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Hướng dẫn sử dụng amply Bosch Plena Voice Alarm Controller 
Bosch LBB1990/00 

 

Bosch Plena Voice Alarm Controller là dòng amply thông báo công suất, được thiết kế chuyên dụng 

cho cấu hình âm thanh thông báo tòa nhà, âm thanh thông báo công cộng, phát nhạc nền BGM chung 

cư...Một trong những sản phẩm đó chính là Bosch LBB1990/00 sử dụng trong hệ thống âm thanh 

thông báo Bosch Plena Vas. 

 

1. Đồng hồ VU/Đèn LED chỉ báo nguồn 

2. Đèn báo lỗi 

3. Nút trạng thái lỗi 

4. Nút trạng thái khẩn cấp 

5. Bộ chọn vùng gọi khẩn cấp 

6. Bộ chọn   n  nhạc n n 

7. Đi u khiển âm lượn  ch nh c   nhạc n n 

8. Bộ chọn nguồn nhạc n n 

9. Đi u khiển âm điệ  nhạc n n 

10. Nút gọi tất cả 

11. Nút kiểm tr  đèn chỉ báo 

12. Nút khẩn cấp 

13. Nút thôn  điệp báo động 

14. Nút thôn  điệp cảnh báo 

https://tca.vn/bo-dieu-khien-trung-tam-bosch-lbb1990-00/


Công ty TNHH Thiết Bị Âm Thanh Trung Chính https://TCA.vn 

Trang 2 
 

15. Ổ cắm micrô 

16. Giá đỡ 

17. Loa giám sát 

 

18. Đầu ra c a vùng 

19. Đầu ra chèn ngang 

20. Đầu ra trạng thái 

21. Đầu vào kích hoạt/Đầu ra 24 V DC 

22. Giắc cắm bàn gọi 

23. Cài đặt bảo trì 

24. Công tắc cân chỉnh 

25. Cài đặt cấu hình 

26. Giắc cắm PC 

27. Đi u khiển âm lượng micrô khẩn cấp 

28. Giành riêng 

29. Giành riêng 

30. Bộ chọn điện áp 

31. Công tắc nguồn 

32. Tiếp đất 

33. Ngõ vào nguồn điện 

34. Giắc cắm bộ định tuyến 

35. Giắc cắm bản  đi u khiển từ xa 

36. Đi u khiển âm lượng loa giám sát 

37. Đi u khiển âm lượn  thôn  điệp kỹ thuật số 

38. Đầ   ào micrô/đường truy n với chức năn  VOX 

39. Đầu vào Bàn gọi PC 

40. Đầ   ào nhạc n n 
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41. Đầ  r  đường truy n 

42. Bộ khuếch đại công suất bên n oài (đầu ra) 

43. Đầu ra kích hoạt 

44. Đầu ra bộ khuếch đại công suất bên trong 

45. Đầu ra cuộc gọi 

46. Ngõ vào nguồn dự phòng 

47. Bộ khuếch đại công suất bên n oài (đầu vào) 
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Âm thanh Bosch | Âm thanh công cộng PA | Âm thanh hội thảo | Hệ thống hội thảo Bosch | Âm thanh 

thông báo | Hệ thống âm thanh thông báo Bosch 

https://tca.vn/bosch/
https://tca.vn/am-thanh-cong-cong-pa/
https://tca.vn/am-thanh-hoi-thao/
https://tca.vn/he-thong-hoi-thao-bosch/
https://tca.vn/am-thanh-thong-bao/
https://tca.vn/am-thanh-thong-bao/
https://tca.vn/he-thong-am-thanh-thong-bao-bosch/

