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Plena Weekly Timer เป็นอุปกรณ์ตั้งเวลาที่เที่ยงตรงสำหรับใช้ในระบบเสียงประกาศ
สาธารณะ เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงเรียน ศูนย์การค้า และสถานที่อื่นๆ ที่ต้องการใช้ข้อความ
สัญญาณ หรือการควบคุมอื่นๆ ที่มีการตั้งเวลาแบบประจำ เหมาะสำหรับเชื่อมต่อกับโปรแกรม
จัดการข้อความและระบบเตือนภัยด้วยเสียง Plena
ฟังก์ชัน
อุปกรณ์สามารถกำหนดตารางเวลารายสัปดาห์ได้ 2 ตารางเวลา และโหมดหยุดชั่วคราวที่จะหยุด
การทำงานทั้งหมด ยกเว้นการแสดงผลนาฬิกา สามารถตั้งโปรแกรมเหตุการณ์ได้โดยมีความเที่ยง
ตรงที่ 1 นาที ไม่จำกัดจำนวนเหตุการณ์ สามารถกำหนดเหตุการณ์ได้ทุกนาที แต่ละวันอาจมีชุด
เหตุการณ์แยกกัน และตั้งโปรแกรมตารางเวลาได้ 2 ตาราง สามารถเลือกตารางเวลาผ่านทางแผง
ด้านหน้า แต่ละเหตุการณ์สามารถเลือก:
• โทนเสียง
• หน้าสัมผัสเอาต์พุตรวมกัน
• การเปลี่ยนระดับเสียง BGM

อุปกรณ์ตั้งเวลาสามารถกระจายเสียงโทนเสียงได้ 14 เสียงผ่านช่องส่งสัญญาณเสียง มีหน้าสัมผัส
เอาต์พุตที่ตั้งโปรแกรมได้ 6 ช่องพร้อมรีเลย์เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เหตุการณ์หน้าสัมผัสที่ตั้ง
โปรแกรมสามารถเปิดและปิด หรือสร้างสัญญาณพัลส์ของระยะเวลาที่สามารถกำหนดค่าได้
สามารถควบคุมหน้าสัมผัสผ่านปุ่มบนแผงด้านหน้าได้
อุปกรณ์มีอินพุตและเอาต์พุตเสียงสำหรับลดทอนสัญญาณ BGM สามารถควบคุมระดับเสียงได้
โดยตรงจากแผงด้านหน้า หรือตั้งโปรแกรมเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงในเวลาที่ตั้งไว้ เช่น เพื่อลดทอน
เสียงดนตรีลงโดยอัตโนมัติในช่วงเช้าหรือช่วงเย็น สามารถย้อนกลับไปที่ระดับที่ตั้งโปรแกรมไว้
สำหรับเหตุการณ์ถัดไปได้โดยอัตโนมัติ

u

โปรแกรมรายสัปดาห์สองโปรแกรม

u

14 โทนเสียง

u

เอาต์พุตหน้าสัมผัส 6 ช่อง

u

แสงกลางวัน/เวลามาตรฐานอัตโนมัติ

u

ควบคุมระดับ BGM

อุปกรณ์ตั้งเวลามีอินพุตซิงก์นาฬิกาสำหรับซิงโครไนซ์เวลากับแหล่งเวลาภายนอก แต่สามารถใช้
เวลาที่ถูกต้องจาก PC ได้ วิธีนี้จะทำให้สามารถซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์เวลาได้ นาฬิกาของ
อุปกรณ์ตั้งเวลาจะตรวจสอบวันที่ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าการแสดงผลวันในสัปดาห์ และแสง
กลางวัน/เวลามาตรฐานอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง (ตามวันที่ที่กำหนดโดยผู้ใช้ในยุโรป,
อเมริกาเหนือ หรือปิดคุณสมบัตินี้) อุปกรณ์ตั้งเวลามีอินพุตกำลังไฟสำรอง 24 V ที่มีการป้องกัน
ขั้วกลับและแบตเตอรี่สำรองที่เก็บการตั้งค่าเวลาที่ถูกต้องไว้ การซิงโครไนซ์และการตั้งโปรแกรมจะ
ทำผ่านพอร์ต USB และยังสามารถตั้งโปรแกรมได้ที่แผงด้านหน้าอีกด้วย ขั้วต่อ RS-232
สำหรับเชื่อมต่อจอแสดงผลขนาดใหญ่ที่แยกต่างหาก
หนังสือรับรองและใบอนุญาต
ความปลอดภัย

ตามมาตรฐาน EN 60065

การป้องกัน

ตามมาตรฐาน EN 55103-2

การปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ตามมาตรฐาน EN 55103-1

พื้นที่

การรับรอง

ยุโรป

CE

คำแนะนำการติดตั้ง/การตั้งค่า

มุมมองด้านหลัง
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ลักษณะอุปกรณ์

ชิ้นส่วนที่มีให้

ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก)

48 x 440 x 312 มม.
1.88 x 17.32 x 12.28 นิ้ว
(ไม่มีตัวยึด, มีขาตั้ง) 44 x 483 x 312 มม.
1.73 x 19.01 x 12.28 นิ้ว
มีตัวยึด, ไม่มีขาตั้ง

ชุดตัวยึดสำหรับติดตั้งขนาด 19 นิ้ว

น้ำหนัก

ประมาณ 3 กก.

1

ซีดี Plena

การติดตั้ง

ติดตั้งโดยลำพัง ตู้ชั้นวาง 19 นิ้ว

1

คำแนะนำสำหรับการใช้งาน

สี

สีเทาเข้มพร้อมสีเงิน

จำนวน

ส่วนประกอบ

1

PLN-6TMW Plena Weekly Timer

1

สายไฟ

1

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

สภาพแวดล้อม

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

อุณหภูมิในการทำงาน

-10 ºC ถึง +55 ºC (14 ºF ถึง +131 ºF)

แหล่งจ่ายไฟเมน

อุณหภูมิในการเก็บรักษา

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

ความชื้นสัมพัทธ์

<95%

แรงดันไฟฟ้า

230/115VAC, ±15%, 50/60 Hz

ปริมาณการสิ้นเปลืองพลังงานสูงสุด

30 W

แหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า

24 VDC, +15% / -15%

กระแสไฟสูงสุด

1A

ประสิทธิภาพ
ความถี่ตอบสนอง

20 Hz ถึง 20 kHz (-3 dB)

ความเพี้ยนเสียงรวม

< 0.01 % (1kHz)

S/N

<85 dB

ไดนามิคแรนจ์

>100 dB

อินพุตสาย

1 ช่อง

ขั้วต่อ

XLR balanced

ระดับความไว

1V

อิมพิแดนส์

>5 kohm

เสียงช่วงบน

>25 dB

เอาต์พุตสาย

1 ช่อง

ขั้วต่อ

XLR balanced

อิมพิแดนส์

>100 ohm

นาฬิกา
ความเที่ยงตรง (ไม่มีการซิงค์)

25 ºC: น้อยกว่า 2 วินาที/เดือน
-10 ºC ถึง 55 ºC: น้อยกว่า 3.5 วินาที/เดือน

อินพุตซิงค์

ไม่มี, หน้าสัมผัสปิดซิงโครไนซ์กับชั่วโมงที่ใกล้เคียง
ที่สุด

หน้าสัมผัสเอาต์พุต
ขั้วต่อ

MC 1,5/6-ST-3,5

พิกัด

100 V, 1 A, ไม่มีแรงดันไฟ

ข้อมูลการสั่งซื้อ
PLN‑6TMW Plena Weekly Timer

อุปกรณ์ตั้งเวลารายสัปดาห์สำหรับกำหนดเวลาข้อความ สัญญาณ หรือการควบคุมอื่นๆ เช่น ตั้งเวลา
ล็อคและปลดล็อคประตู
เลขที่ใบสั่งซื้อ PLN-6TMW
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