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Plena System Pre-Amplifier เป็นชุดอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพคล่องตัวสูง
พร้อมเสียงเรียกและ BGM แบบโมโน สามารถปรับการทำงานเข้ากับระบบเสียงประกาศ
สาธารณะได้ตามต้องการในราคาที่ถูกเหลือเชื่อ ทำงานแบบช่องสัญญาณคู่สำหรับเสียงเรียกและ
BGM ที่เปิดใช้งานพร้อมกันได้ถึง 6 โซน โดยใช้ Plena Amplifier 2 ตัว
ฟังก์ชัน
ช่องสัญญาณเรียกมีอินพุต 2 ช่องสำหรับ LBB 1941/00 Plena call
stations (แบบ all-call) หรือ LBB 1946/00 (6 โซน) ซึ่งสามารถต่อพ่วง
ได้และเป็นอินพุตอเนกประสงค์แบบ balanced อินพุตช่องหนึ่งเป็นขั้วต่อ XLR 3-ขา
สำหรับระดับไมโครโฟนหรือสาย (เลือกได้) และอีกช่องหนึ่งเป็นขั้วต่อ DIN 5-ขาที่มีหน้า
สัมผัสลำดับแบบ all-call ซึ่งใช้สำหรับเริ่มสัญญาณเสียงเตือนจากโทนเสียงที่มีอยู่
อินพุตไมโครโฟนมีตัวกรองเสียงพูดแบบเลือกได้สำหรับให้คุณภาพเสียงที่ชัดเจนสดใส ปุ่มควบคุม
ระดับเสียง และปุ่มควบคุมโทนเสียงทุ้มและแหลม พร้อมคุณสมบัติการปรับแต่งเสียงพูด ช่อง
สัญญาณเรียกมีอยู่ในเอาต์พุตหลัก XLR แบบ balanced
ช่องสัญญาณ BGM มีอินพุต 3 ช่องที่ขั้วต่อ cinch สเตอริโอที่แปลงเป็นโมโน มีแผงด้าน
หน้าสำหรับเลือก ปุ่มควบคุมระดับเสียง และปุ่มควบคุมโทนเสียงทุ้มและแหลม พร้อมคุณสมบัติ
การปรับแต่งเสียงพูด ช่องสัญญาณ BGM มี Direct Output ที่ขั้วต่อ XLR แบบ
balanced สำหรับการทำงานของช่องสัญญาณคู่ ซึ่งสามารถป้อนเอาต์พุตหลักที่มีลำดับต่ำ
ที่สุดสำหรับการทำงานของช่องสัญญาณเดี่ยว ปุ่มเลือกโซนจะเปิดการทำงานของแผงควบคุมด้าน
หน้าที่มีการเดินสาย BGM เอาต์พุต 24 VDC ที่มีการป้องกันการโอเวอร์โหลด จะจ่ายไฟ
เพื่อให้รีเลย์ภายนอกทำงาน ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอก
อินพุตฉุกเฉิน/โทรศัพท์ที่มีตัวตรวจจับระดับสัญญาณ (VOX) และปุ่มตั้งค่าระดับเสียงล่วงหน้า
มีลำดับการทำงานลำดับแรกในทุกโซน อินพุตทริกเกอร์ 2 ช่อง (หน้าสัมผัสปิด) จะเปิดสัญญาณ
เสียงเตือนหรือสัญญาณเวลาในโซนที่เลือกไว้ล่วงหน้า สามารถเลือกโทนเสียงได้หลากหลาย อินพุต

u

Pre-Amplifier ระบบ 6 โซนพร้อมการทำงานแบบช่องสัญญาณเดี่ยวและคู่

u

ช่องสัญญาณอินพุตสองช่องสำหรับสถานีเรียก

u

อินพุตอเนกประสงค์สำหรับไมโครโฟน/สาย พร้อมปุ่มควบคุมโทนเสียงพูด

u

อินพุต 3 ช่องสำหรับเลือก BGM พร้อมปุ่มควบคุมโทนเสียงดนตรี

u

แผงด้านหน้าสำหรับเลือกโซนที่เปิดใช้ BGM และเลือกโซนสถานีเรียกที่เปิดใช้การเรียก

เสียง PC พร้อมปุ่มควบคุม RS-232 ใช้สำหรับกำหนดค่าโซนที่ควบคุมผ่านซอฟต์แวร์ หรือ
การส่งข้อความแบบอัตโนมัติร่วมกับ LBB 1965/00 Plena Message
Manager สามารถจัดลำดับ BGM ไมโครโฟน สถานีเรียก อินพุตทริกเกอร์ และอินพุต
ฉุกเฉินได้ 6 ระดับ ชุดรีเลย์จะส่งเอาต์พุตเครื่องขยายไปยังกลุ่มลำโพงต่างๆ โดยตรง (การสลับ
โซน)
แต่ละโซนมีชุดควบคุมแสดงสถานะ 3 สถานะ ได้แก่ ปิด สลับไปที่ช่องการเรียก หรือสลับไปที่
ช่อง BGM ที่แผงด้านหน้า อินพุตโมโครโฟนแบบ all-call และการเปิดใช้งานฉุกเฉินจะ
ควบคุมการเลือกสถานีเรียกที่ช่องสัญญาณเรียก แต่ละโซนมีลำดับแยกกันซึ่งจะควบคุมระดับเสียงที่
ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าระดับเสียงของข้อความมีความเหมาะสม และไม่ถูกควบคุมโดยการ
ตั้งค่าระดับเสียงภายใน เช่น BGM รองรับรูปแบบการควบคุมแบบ 3 สายและ 4 สาย การ
ควบคุมจะเปิดใช้หน้าสัมผัสที่ไม่มีแรงดันไฟฟ้า (เปิดการเรียก) สำหรับการควบคุมและการตรวจ
สอบภายนอก สามารถตรวจสอบช่องเอาต์พุตหลักหรือช่องอินพุตช่องใดช่องหนึ่งผ่านขั้วต่อหูฟัง
และ/หรือมิเตอร์ VU LED
ปุ่มควบคุมและไฟสัญญาณ
ด้านหน้า
•
•
•
•
•
•
•
•
•

มิเตอร์กำลังไฟ LED
LED แสดงการเปิดเครื่อง
LED แสดงสถานะเปิดใช้การเรียก
ปุ่มปรับระดับเสียงไมโครโฟน/สาย ระดับเสียงทุ้ม และเสียงแหลม 3 ปุ่ม
ปุ่มปรับระดับเสียง BGM เสียงทุ้ม และเสียงแหลม 3 ปุ่ม
ปุ่มเลือกแหล่ง BGM
ปุ่มเลือก 6 โซน
LED แสดงสถานะ 6 โซน
สวิตช์เปิด/ปิด

ด้านหลัง

• ปุ่มควบคุมระดับเสียงอินพุต EMG
• สวิตช์แรงดันไฟเมน

2 | LBB 1925/10 Plena System Pre-Amplifier

การเชื่อมต่อ
ด้านหน้า

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

• แจ็คหูฟัง

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

แหล่งจ่ายไฟเมน

ด้านหลัง

อินพุตไมโครโฟน/สาย (DIN หรือ XLR) 1 ช่อง
อินพุตสถานีเรียก (DIN/DIN) 2 ช่อง
อินพุตเสียง PC (cinch)
อินพุตลำดับ
เอาต์พุตหลัก (XLR)
เอาต์พุต BGM (XLR)
อินพุตสัญญาณฉุกเฉิน
อินพุตทริกเกอร์ 2 ตัว
RS-232 (DE-9)
อินพุต 3 ช่อง (cinch) สำหรับซีดี เทป และ aux
เอาต์พุตลำโพง 100 V 6 ตัว
เอาต์พุต 24 VDC
อินพุต 24 VDC
อินพุตควบคุม 3 ตัว
สกรูต่อลงดิน
ซอคเก็ตเมน IEC

หนังสือรับรองและใบอนุญาต

แรงดันไฟฟ้า

230/115VAC, ±15%, 50/60 Hz

กระแสกระชาก

230/115 VAC, 1.5/3 A

ปริมาณการสิ้นเปลืองพลังงานสูงสุด

25 VA

แหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า

24 VDC, +10% / -15%

กระแสไฟสูงสุด

1A

ประสิทธิภาพ
ความถี่ตอบสนอง

50 Hz ถึง 20 kHz (+1 / -3 dB)

ความเพี้ยน

<0.5%

การควบคุมเสียงทุ้ม

±10 dB @ 100 Hz

การควบคุมเสียงแหลม

±10 dB ที่ 10 kHz

ความปลอดภัย

ตามมาตรฐาน EN 60065

การแยกช่อง

>70 dB ที่ 1 kHz

การป้องกัน

ตามมาตรฐาน EN 55103-2

ลำดับปิดเสียง

>40 dB

การปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ตามมาตรฐาน EN 55103-1

ไดนามิคแรนจ์

100 dB

พื้นที่

การรับรอง

อินพุตไมโครโฟน/สาย

1 ตัว

ยุโรป

CE

ขั้วต่อ

DIN 5 ขา, XLR 3 ขา แบบสมดุลพร้อมแหล่งจ่าย
ไฟ Phantom

ความไว

1 mV (ไมโครโฟน), 200 mV (สาย)

อิมพิแดนส์

>1 kohm (ไมโครโฟน); >5 kohm (สาย)

S/N (คงที่ที่ระดับความดังสูงสุด)

>63 dB (ไมโครโฟน); >70 dB (สาย)

S/N (คงที่ที่ระดับความดังต่ำสุด/ปิด
เสียง)

>75 dB

CMRR

>40 dB (50 Hz – 20 kHz)

เสียงช่วงบน

>25 dB

มุมมองด้านหลัง LBB 1925/10

ฟิลเตอร์เสียงพูด

-3 dB ที่ 315 Hz, high-pass,
6 dB/oct

ชิ้นส่วนที่มีให้

แหล่งจ่ายไฟ Phantom

16 V ผ่าน 1.2 kohm, (ในโหมดไมโครโฟน
เท่านั้น)

อินพุตสาย

3 ช่อง

ขั้วต่อ

Cinch, สเตอริโอแปลงเป็นโมโน, แบบ
unbalanced

ความไว

200 mV

อิมพิแดนส์

22 kohm

S/N (คงที่ที่ระดับความดังสูงสุด)

>70 dB

S/N (คงที่ที่ระดับความดังต่ำสุด/ปิด
เสียง)

>75 dB

เสียงช่วงบน

>25 dB

เอาต์พุตหลัก

1 ตัว

คำแนะนำการติดตั้ง/การตั้งค่า

จำนวน

ส่วนประกอบ

1

LBB 1925/10 PLENA System Pre-amplifier

1

สายไฟ

1

ชุดตัวยึดสำหรับติดตั้ง 19 นิ้ว

1

ซีดี Plena

1

คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน
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ขั้วต่อ

XLR 3 ขา แบบ balanced

ข้อมูลการสั่งซื้อ

ระดับที่กำหนด

1V

LBB 1925/10 Plena System Pre-Amplifier

อิมพิแดนส์

<100 โอห์ม

เอาต์พุตเทป

1 ตัว

ปรีแอมป์, ชุดระบบแปลภาษา 6 โซน 2 ช่องสัญญาณพร้อมการเรียกตัว และ BGM (เสียง
ดนตรีแบ็คกราวนด์)

ขั้วต่อ

Cinch แบบโมโน 2 ช่อง

ระดับที่กำหนด

350 mV

อิมพิแดนส์

<1 kohm

เอาต์พุตหูฟัง

1 ตัว

ขั้วต่อ

แจ็คสเตอริโอ 6.3 มม. สัญญาณโมโน

ระดับที่กำหนด

3V

อิมพิแดนส์

<100 โอห์ม

รีเลย์โซน

5A

แรงดันไฟฟ้าหน้าสัมผัส

250 V

กระแสไฟฟ้าหน้าสัมผัส

8A

อินพุตเชื่อมต่อ / ฉุกเฉิน

1 ตัว

ขั้วต่อ

XLR 3 ขา แบบ balanced

ความไว

200 mV (เชื่อมต่อระหว่างกัน),
ปรับแต่งได้ 100 mV ถึง 1 V (ฉุกเฉิน)

อิมพิแดนส์

>10 kohm

ค่าขีดจำกัด VOX

45 mV (ฉุกเฉิน)

เอาต์พุตเชื่อมต่อ

1 ตัว

ขั้วต่อ

XLR 3 ขา แบบ balanced

ระดับที่กำหนด

200 mV

อิมพิแดนส์

<100 โอห์ม

หน้าสัมผัสรีเลย์

30 V, 1 A

แรงดันไฟจ่ายเอาต์พุต DC

24 V, สูงสุด 250 mA

ลักษณะอุปกรณ์
ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก)

100 x 430 x 270 มม.
(กว้าง 19 นิ้ว สูง 2U)

น้ำหนัก

ประมาณ 5 กก.

การติดตั้ง

ติดตั้งโดยลำพัง ตู้ชั้นวาง 19 นิ้ว

สี

สีเทาเข้ม

สภาพแวดล้อม
อุณหภูมิในการทำงาน

-10 ºC ถึง +55 ºC (14 ºF ถึง +131 ºF)

อุณหภูมิในการเก็บรักษา

-40 ºC ถึง +70 ºC (-40 ºF ถึง +158 ºF)

ความชื้นสัมพัทธ์

<95%

เลขที่ใบสั่งซื้อ LBB1925/10
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