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• Solução: Sistemas de Som  

• Marcas: 

• Riversound (marca própria) 

• BOSCH 

• Audio-Technica 

 

• Texto descritivo 

A RIVERGARDEN selecionou as soluções profissionais de som da Riversound, BOSCH ou Audio-

Technica para oferecer aos seus clientes um produto de excelência, direcionado . 

•  CCS 900 Ultro  S istema de Discussão  

 

O sistema de discussão CCS 900 Ultro oferece novas caraterísticas de design e funções extra, 

incluindo uma indicação "Possible-To-Speak" com patente pendente. Concebido e desenvolvido na 

Europa pelos especialistas da Bosch, o sistema facilita a gestão de reuniões e permite aos utilizadores 

a gravação dos trabalhos em formato digital MP3. 

Inovação 

Uma solução para reuniões compacta e com todas as funções 

Cada sistema inclui uma unidade de controlo (CU) ligada a um determinado número de unidades de 

delegado e de presidente. A CU avançada está equipada com um gravador, com um ecrã LCD de fácil 

leitura e com uma ranhura para cartões Secure Digital (SD), para permitir a gravação. 

  

Design inovador e autêntico 

A unidade de debate CCS 900 Ultro proporciona uma excelente ergonomia, caraterística acústicas 

melhoradas e um design que complementa qualquer interior, desde os edifícios novos e 

ultramodernos às estruturas tradicionais com séculos de existência. Combina a excelente acústica, o 

design superior dos componentes e a utilização intuitiva com uma qualidade estética apelativa.  

 

Indicador "Possible-To-Speak" exclusivo, com patente pendente 

O indicador "Possible-To-Speak" proporciona aos delegados uma indicação visual quando o microfone 

está disponível para conversação. Até quatro delegados podem ligar os respetivos microfones em 
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simultâneo, dependendo do modo da CU selecionado. Durante a reunião, a indicação "Possible-To-

Speak" em cada unidade de delegado exibe uma de três opções: vermelho, branco ou desligada.  

 

Excelente inteligibilidade da voz com supressão de feedback acústico 

A utilização do DAFS (supressor de feedback acústico digital) genuíno da Bosch garante uma 

inteligibilidade da voz soberba. A tecnologia emprega funções proprietárias DSP (processamento de 

sinais digitais) para equilibrar os níveis de pressão sonora e o ganho do sistema acima do limite de 

feedback normal. Como resultado, os utilizadores podem aumentar o volume para níveis acima do 

normal sem provocar feedback ou fazer o microfone provocar ruídos estranhos. 

 

•  Misturadores  ampl i ficadores  -  R iversound  

 

Estes amplificadores misturadores são unidades de sistemas de chamadas com as funcionalidades 

modernas e avançadas. São fáceis de utilizar, evitando uma utilização complexa por parte do 

utilizador e são aplicados no seu devido lugar, no interior do equipamento. Proporcionar chamadas e 

músicas nítidas é tão simples quanto ligar o rádio. 
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•  Entradas de l inha e microfone  

Todas as entradas para microfone / linha podem alternar entre a sensibilidade do nível do microfone 

e do nível da linha. As entradas são balanceadas, mas podem ser utilizadas como não balanceadas. 

 

•  Colunas de som -  R iversound  

 

As colunas da Riversound Audio são colunas passivas de gama completa, destinadas a uma grande 

variedade de aplicações onde são necessárias elevada potência, ampla dispersão controlada e ampla 

frequência, bem como a flexibilidade de montagem em interiores e em exteriores protegidos.  

 

As utilizações típicas incluem instalações fixas em auditórios, centros de conferências, centros 

comunitários, teatros, locais de reunião, fábricas, pavilhões multiusos e instalações desportivas. Um 

dispositivo de proteção de reposição automática protege o driver de alta frequência contra 

sobrecargas acidentais.  
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•  Plena Voice Alarm  

 

Com mais de 8000 sistemas instalados em todo o mundo, o sistema Plena Voice Alarm é a solução 

número um para sistemas de chamadas e de alarme por voz para aplicações de pequena e média 

dimensão. Com o lançamento da versão 3.0 do sistema Plena Voice Alarm, a Bosch assegura 

conformidade total com a norma EN 54, delimitação de zonas alargada, compatibilidade com 

Windows e um sistema de design online. 

Plena Voice Alarm 3.0, o próximo passo em sistemas Plena Voice Alarm 

Com o lançamento da versão 3.0 do sistema Plena Voice Alarm, a Bosch assegura a conformidade 

total com as normas EN54-16 e ISO 7240-16 para um número alargado de 120 zonas. E, além de 

disponibilizar ao utilizador final um sistema totalmente conforme, uma empresa instaladora e de 

consultoria, o sistema Plena Voice Alarm pode agora ser configurado a partir dos mais recentes PCs 
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com sistema operativo Windows e é disponibilizado software online para permitir um design simples 

do sistema. 

 

O caminho mais rápido para a segurança e design do sistema 

A gama de sistemas de chamadas e de alarme por voz Plena é a solução ideal para evacuação, 

mensagens e música ambiente para uma diversidade de locais como, por exemplo, escolas, hotéis, 

centros comerciais, fábricas, escritórios e locais semelhantes onde a segurança pública é essencial. 

Uma ferramenta de design do sistema ajuda também a apoiar o processo de pré-venda e a definir o 

sistema Plena Voice Alarm.  

 

Solução compacta, aplicação abrangente 

Concebido como uma solução versátil, o sistema de chamadas e de alarme por voz Plena apresenta 

um conceito plug-and-play autónomo fácil de instalar e controlar. Para um controlo flexível do 

sistema, os painéis de controlo remoto duplicam a interface do utilizador do sistema de chamadas e 

de alarme por voz Plena.  

 

Com base numa unidade de controlador de alarme por voz Plena, consegue suportar até 6 zonas com 

um gestor de mensagens integrado, um microfone de emergência e um amplificador de potência 

integrado de 240 W. 

Ao ligar routers de 6 zonas, fáceis de instalar, ao sistema Plena Voice Alarm, o número de zonas é 

alargado para 120 zonas. A potência por zona é distribuída livremente por zona e pode ser superior a 

1000 Watts por router (ou 6 zonas).   

Para além disso, podem ser interligadas 8 consolas de chamada com 32 teclados de consolas de 

chamada com teclas programáveis para o encaminhamento de mensagens. É possível ligar 

amplificadores Plena adicionais para criar sistemas de dois canais.  

Certificação 

Garantindo medidas de segurança e de prevenção de excelência, os produtos do sistema de chamadas 

e de alarme por voz Plena cumprem todos os exigentes requisitos de funcionalidade e de 

desempenho de reserva segundo as certificações EN 54-16, ISO 7240-16 e EN 60849, as normas 

internacionais para sistemas de alarme por voz. Isto inclui a supervisão do sistema, comutação para 

amplificador de reserva, vigilância da linha dos altifalantes, um gestor de mensagens integrado e uma 

vasta gama de controlos e indicadores do painel frontal.  

Para obter mais informações sobre a família completa de sistemas Plena Voice Alarm, consulte o 

nosso catálogo online ou entre em contato com o representante Bosch local.  
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•  Plena Voice Alarm  

 

Versatilidade, fiabilidade e facilidade de utilização: é esse o significado do sistema de chamadas Plena 

Easy Line. Refletindo o empenho da Bosch no que respeita à qualidade, os produtos Plena oferecem 

uma solução ideal para espaços pequenos e de média dimensão. 

Inovações 

A combinação perfeita de sistemas de chamadas e excelente qualidade de som 

Versatilidade, fiabilidade e facilidade de utilização: é esse o significado do sistema de chamadas Plena 

Easy Line.  

Refletindo o empenho da Bosch no que respeita à qualidade, os produtos Plena oferecem uma 

solução ideal para espaços pequenos e de média dimensão. Vários elementos do sistema podem ser 

combinados e configurados para se adaptarem a qualquer espaço: desde um simples sistema de 

chamadas até uma configuração multizona personalizada abrangente. 

Preparado para o futuro 

Estar preparado para o futuro é um fator prioritário no sistema de chamadas Plena Easy Line. 

Sendo um investimento seguro, é bom saber que pode ser expandido praticamente através de 

qualquer aplicação. 

Na qualidade de especialista à escala mundial com pesquisa e desenvolvimento líderes de mercado, a 

Bosch é conhecida em todo o mundo pelos seus produtos e sistemas de comunicação de qualidade 

superior.  
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