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ความปลอดภัย
กอนการติดตั้งหรือใชงานผลิตภัณฑนี้ โปรดอานคำแนะนำเพ่ือความปลอดภัยซึ่งเปนเอกสารหลายภาษาแยกตาง
หาก: ขอแนะนำการใชงานอยางปลอดภัย (Safety_ML) คำแนะนำเหลานี้ใชรวมกับอุปกรณทั้งหมดที่เชื่อมตอกับ
แหลงจายไฟเมนได
ขอควรระวังเพ่ือความปลอดภัย
เครื่อง ระบบ Plena All-in-One ออกแบบมาเพื่อเชื่อมตอกับเครือขายกระจายไฟฟาสาธารณะ
– เพื่อไมเกิดความเสี่ยงตอการถูกไฟฟาช็อต จะตองยกเลิกการเชื่อมตอแหลงจายไฟเมนกอนเริ่มการปฏิบัติงาน

ทั้งหมด
– ไมควรใหมีสิ่งใดมากีดขวางชองการระบายอากาศ
– การเดินสายจากภายนอกเพื่อเชื่อมตอกับอุปกรณนี้จะตองติดตั้งโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเทานั้น
– และจะตองดำเนินการโดยเจาหนาที่ที่ไดรับการรับรองเทานั้น
– ใชอุปกรณนี้ในภูมิอากาศระดับปานกลาง

!

ขอควรระวัง!

คำแนะนำสำหรับการซอมบำรุงนี้จัดทำขึ้นสำหรับการใชงานโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเทานั้น
เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟาช็อต หามทำการซอมแซมใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุเอาไวในคำแนะนำการใชงาน เวน
แตในกรณีที่คุณมีคุณสมบัติเหมาะสมเทานั้น

 

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเครื่องใชไฟฟาเกา
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเครื่องใชไฟฟาที่สิ้นสุดอายุการใชงานจะตองเก็บแยกเอาไวตางหาก และจัดสงไปผาน
กระบวนการรีไซเคิลที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (โดยสอดคลองกับระเบียบวาดวยเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสของยุโรป - European Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
ในการทิ้งอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟาเกา ควรดำเนินการผานระบบการจัดเก็บและสงกลับของแตละ
ประเทศ

1
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เกี่ยวกับคูมือนี้

วัตถุประสงคของคูมือ
คูมือเลมนี้มีจุดประสงคเพ่ือใหขอมูลที่จำเปนในการติดตั้ง การกำหนดคา การใชงาน และการบำรุงรักษาระบบ
Plena All‑In‑One

เอกสารดิจิตอล
คูมือการใชงานซอฟตแวรนี้ยังมีในรูปแบบเอกสารดิจิตอลแบบ Adobe Portable Document Format (PDF)
อีกดวย
ดูขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑไดที่: www.boschsecurity.com

กลุมเปาหมาย
คูมือน้ีจัดทำไวสำหรับผูติดตั้ง ผูปฏิบัติงาน และผูใชระบบ Plena

การแจงเตือนและสัญลักษณแจงใหทราบ
คูมือนี้สามารถใชไดกับสัญญาณสี่ประเภท โดยประเภทจะเกี่ยวของกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไมมีการสังเกต
สัญลักษณเหลานี้จะเรียงลำดับจากผลกระทบนอยที่สุดไปถึงผลกระทบรายแรงที่สุดซึ่งไดแก:

หมายเหต!ุ

มีขอมูลเพ่ิมเติม โดยปกติแลว การไมสังเกต ‘การแจงใหทราบ’ จะไมสงผลใหเกิดความเสียหายตออุปกรณหรือการ
บาดเจ็บ

!

ขอควรระวัง!

อุปกรณและทรัพยสินอาจไดรับความเสียหาย หรือผูใชอาจไดรับบาดเจ็บเล็กนอยหากไมสังเกตการแจงเตือน

!
คำเตือน!

อุปกรณและทรัพยสินอาจไดรับความเสียหายรายแรง หรือผูใชอาจไดรับบาดเจ็บรุนแรงหากไมสังเกตการแจงเตือน

อันตราย!

การไมสังเกตการแจงเตือนสามารถทำใหเกิดอันตรายถึงชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บรุนแรง

 

2
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ตารางการแปลงหนวย
คูมือนี้ใชหนวย SI เพื่อแสดงความยาว ปริมาณ อุณหภูมิ และอื่นๆ โดยหนวยเหลาน้ีสามารถแปลงเปนหนวยที่ไมใช
มาตราเมตริกโดยใชขอมูลที่ใหไวดานลางนี้

1 นิ้ว = 25.4 มม. 1 มม. = 0.03937 นิ้ว

1 นิ้ว = 2.54 ซม. 1 ซม. = 0.3937 นิ้ว

1 ฟุต = 0.3048 ม. 1 ม. = 3.281 ฟุต

1 ไมล = 1.609 กม. 1 กม. = 0.622 ไมล

ตาราง 2.1: การแปลงหน่วยความยาว

1 ปอนด = 0.4536 กก. 1 กก. = 2.2046 ปอนด

ตาราง 2.2: การแปลงหน่วยปริมาณ

1 psi = 68.95 hPa 1 hPa = 0.0145 psi

ตาราง 2.3: การแปลงหน่วยความดัน

หมายเหต!ุ

1 hPa = 1 mbar

°F = 
_
 . °C + 32

9
5

°C = 
_
 . (°F - 32)

5
9

ลิขสิทธิ์และขอสงวนสิทธิ
สงวนลิขสิทธิ์ หามมิใหมีการทำซ้ำหรือเผยแพรสวนหน่ึงสวนใดของเอกสารฉบับนี้ ไมวาจะในรูปแบบใดและโดย
ผานชองทางใดๆ ก็ตาม ทั้งในแบบอิเล็กทรอนิกส ในเชิงจักรกล การถายเอกสาร การบันทึกเสียง หรือรูปแบบอื่นใด
โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูจัดพิมพเสียกอน สำหรับขอมูลในการขออนุญาตพิมพซ้ำและการคัด
ลอก โปรดติดตอ Bosch Security Systems B.V.
เนื้อหาและภาพประกอบอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ประวัติเอกสาร
วันที่เผยแพร เวอรชันเอกสาร เหตุผล

2014.08.14 V1.0 ฉบับพิมพครั้งที่ 1

2014.08.18 V1.1 สวน 1: เพิ่ม WEEE

2014.09.03 V1.2 แกไขสวน 5.3, 11.3 และ 11.4

2.5
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ภาพรวมของระบบ

Plena
ระบบ Plena All-in-One เปนสวนหนึ่งของของกลุมผลิตภัณฑ Plena โดยกลุมผลิตภัณฑ Plena มีระบบเสียง
ประกาศสาธารณะสำหรับสถานที่ที่ผูคนรวมตัวกันเพื่อทำงาน สักการะ คาขาย หรือพักผอน ระบบนี้คือกลุมของสวน
ประกอบของระบบท่ีผสานรวมเพื่อสรางระบบเสียงประกาศสาธารณะซึ่งออกแบบมาเพื่อการใชงานทุกรูปแบบ กลุม
ผลิตภัณฑ Plena ประกอบดวย:
– Mixer
– ปรีแอมป
– เครื่องขยายสัญญาณเสียง
– อุปกรณแหลงเสียงดนตรี
– โปรแกรมจัดการขอความดิจิตอล
– Feedback suppressor
– ไมโครโฟนประกาศ
– ระบบ "All-In-One"
– ระบบเตือนภัยดวยเสียง
– อุปกรณจับเวลา
– Charger
– เครื่องขยายเสียงแบบลูป
สวนประกอบตางๆ ออกแบบเพื่อใหใชงานรวมกับอุปกรณอื่นโดยใชขอมูลจำเพาะดานเสียง ระบบไฟฟา และลักษณะ
อุปกรณที่ตรงกัน

 

3
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ระบบ Plena All-in-One
ระบบ Plena All‑in‑One คือโซลูชันแบบเบ็ดเสร็จสำหรับการประกาศ เรียกคน และเลนเพลงในพื้นหลัง (BGM)
ระบบนี้ประกอบดวยผลิตภัณฑตอไปนี้ ซึ่งสามารถสั่งซื้อแยกตางหากได
 
– ชุด PLN‑6AIO240 All‑in‑One

 

รูป 3.1: บล็อกไดอะแกรมของชุด All‑in‑One

 
ชุด All‑in‑One เปนผลิตภัณฑหลักของระบบ All‑in‑One และเชื่อมตอกับสวนประกอบตอไปนี้
– เครื่อง mixer amplifier 240 W

3.2
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– เครื่องเลน SD และ USB ท่ีสามารถเลนไฟลที่เขารหัสแบบ MP3 จากอุปกรณ SD และ USB
– จูนเนอร AM/FM ที่ควบคุมดวยระบบดิจิตอลสำหรับการรับสัญญาณจากสถานีวิทยุ
เครื่องขยายเสียงผสมสามารถเชื่อมตอและผสมสัญญาณจากแหลงที่มาเสริมไดสูงสุดสามสัญญาณและไมโครโฟนได
สูงสุดหกตัว โดยใชการจัดลำดับความสำคัญหรือการสลับแบบ VOX สามารถสงสัญญาณเอาตพุตไปยังโซนตางๆ
ไดถึงหกแหงซึ่งมีการควบคุมลดทอนสัญญาณแบบแยกกันเปนอิสระ สามารถขยายชุดดวยเครื่องขยายกำลังเสียง
เพิ่มเติม เชน ใช LBB1935/20 เปนเคร่ืองขยายเสียงสำรองหรือใชสำหรับการทำงานแบบ 2 ชอง
 
– ไมโครโฟนประกาศ PLN‑6CS

ไมโครโฟนประกาศ PLN‑6CS เปนอุปกรณระยะไกลสำหรับการประกาศไปยังโซนที่เลือกของระบบ All‑in‑One
สามารถเชื่อมตอชุด All‑in‑One กับไมโครโฟนประกาศไดสูงสุดหกตัวในการกำหนดคาแบบพวงกันโดยใชสาย
Cat‑5 ที่เขาปลายสายดวยขั้วตอ RJ45
 
– แผงติดผนัง PLN‑4S6Z

แผงติดผนัง PLN‑4S6Z ใชในการควบคุมชุด All‑in‑One จากระยะไกล ซึ่งจะเชื่อมตอกับชุด All‑in‑One โดยใช
สาย Cat‑5 ที่เขาปลายสายดวยขั้วตอ RJ45
 
– ไมโครโฟนประกาศ PLE‑1CS or PLE‑1SCS

ไมโครโฟนประกาศ PLE‑1CS หรือ PLE‑1SCS เปนไมโครโฟนประกาศทุกชองสัญญาณที่สามารถใชกับชุด
All‑in‑One สำหรับการประกาศโดยไมตองเลือกโซน ใชเชื่อมตอกับชุด All‑in‑One โดยใชสาย Cat‑5 ที่เขาปลาย
สายดวยขั้วตอ RJ45
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บรรจุภัณฑและการขนสง
กอนใชงานระบบ Plena All‑in‑One โปรดอานสวนนี้เพื่อใหแนใจวาคุณมี
สวนประกอบท้ังหมดสำหรับการเชื่อมตอและการใชงานระบบ

การเปดบรรจุภัณฑ
– ควรเปดบรรจุภัณฑและจับอุปกรณนี้ดวยความระมัดระวัง
– หากมีสวนประกอบใดๆ ที่ดูเหมือนจะไดรับความเสียหาย ใหแจงผูสงทันที
– ลอกฟลมพลาสติกปองกันออกจากจอแสดงผลดวยความระมัดระวัง

!

ขอควรระวัง!

หามใชวัสดุท่ีแหลมคม

– หากมีรายการใดๆ ขาดหายไป ใหแจงตัวแทน Bosch ของคุณ
– บรรจุภัณฑเดิมเปนอุปกรณบรรจุที่ปลอดภัยที่สุดในการขนสงผลิตภัณฑ และสามารถใชในการสงคืน

ผลิตภัณฑเพ่ือรับการซอมแซมในกรณีที่จำเปน

จัดสงมาพรอมผลิตภัณฑ
ชุด PLN‑6AIO240 Plena All-in-One

จำนวน สวนประกอบ

1 ชุด All‑in‑One

1 ม. สาย Cat‑5 ที่มีการเขาปลายสายแบบ RJ45 สำหรับอะแดปเตอร

1 อะแดปเตอรสำหรับเชื่อมตอไมโครโฟนตั้งโตะ PLE‑1CS หรือ PLE‑1SCS ผานการเดินสาย
Cat‑5 แบบมีชีลด

1 สายไฟ AC (สำหรับเตาเสียบไฟแบบยุโรป)

1 คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

1 เสาอากาศภายในอาคาร AM

1 ขั้วตอ RJ45 สำหรับเสาอากาศ FM

1 คูตัวยึดสำหรับการติดตั้งในตูชั้นวางขนาด 19 นิ้ว

1 ชุดรีโมทคอนโทรล (ไมรวมแบตเตอรี่)

1 คูมือการติดตั้งและการใชงาน

ไมโครโฟนประกาศ PLN‑6CS Plena All-in-One

จำนวน สวนประกอบ

1 ไมโครโฟนประกาศ All‑in‑One

1 ม. สาย Cat‑5 พรอมปลั๊ก RJ45

1 ปลั๊กตัวเขาปลายสาย

แผงติดผนัง PLN‑4S6Z Plena All-in-One

จำนวน สวนประกอบ

1 All‑in‑One Wall Panel

1 ม. สาย Cat‑5 พรอมปลั๊ก RJ45
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การติดตั้ง

ติดตั้งชุด All-in-One ในตูชั้นวางขนาด 19 นิ้ว (อุปกรณเสริม)
ชุดนี้เหมาะสำหรับการใชงานบนโตะ อยางไรก็ตาม คุณสามารถติดตั้งชุดในตูชั้นวางขนาด 19 นิ้วไดดวยเชนกัน
สำหรับการใชงานแบบติดตั้งในตูชั้นวางขนาด 19 นิ้ว:
– ฉากยึดสำหรับติดตั้งตูชั้นวาง 19 นิ้วใหมาพรอมผลิตภัณฑ
– สกรู 6 ตัวและแหวนรองสำหรับรองสกรูขนาดสั้นซึ่งยึดฝาครอบกับตัวเครื่อง
– สกรูยึดชั้นและน็อตยึดแบบมาตรฐาน (ไมไดใหมาพรอมกับผลิตภัณฑ)
 

รูป 5.1: ติดตั้งชุดในตู้ชั้นวางขนาด 19 นิ้ว

หมายเหต!ุ

หากคุณติดตั้งชุดในตูชั้นวาง 19 นิ้ว โปรดตรวจสอบใหแนใจวา
- ถอดขาตั้งบนโตะออกจากดานลางของชุด
- อากาศรอนที่ถูกขับออกทางดานขางสามารถถายเทได
- ชุดจะตองมีอุณหภูมิไมเกินอุณหภูมิทำงานสูงสุด (อุณหภูมิบรรยากาศ +45°C)

- มีการระบายอากาศและดานหลังอุปกรณมีพื้นที่เพียงพอสำหรับสายไฟและการเชื่อมตอตางๆ ประมาณ 10 ซม./4

นิ้ว

 

ติดตั้งไมโครโฟนประกาศ
1. ไมโครโฟนประกาศใชเปนอุปกรณตั้งโตะ อยาวางผลิตภัณฑนี้ในตำแหนงที่อาจมีของเหลวหกใส
2. เมื่อติดตั้งไมโครโฟนประกาศ อยาทำในสิ่งตอไปนี้

– งอสายเกิน "รัศมีการงอ" ตามท่ีผูผลิตกำหนด
– ติดตั้งสายในลักษณะที่ทำใหเกิดความเสียหายหรือเปนอันตราย

3. ตรวจสอบวาขั้วตอ RJ45 มีแถบล็อกที่แข็งแรง และจะไมเกิดหลุดออกมาโดยไมไดตั้งใจเมื่อติดตั้งแลว โปรดดู
ที ่การเชื่อมตอไมโครโฟนประกาศ, หนา 18

หมายเหต!ุ

สามารถกำหนดคาไมโครโฟนประกาศสำหรับ All-in-One แตละเครื่องไดสูงสุดหกตัว
ระยะของสายสูงสุดจากชุด All-in-One ไปยังไมโครโฟนประกาศตัวสุดทายคือ 600 เมตร
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ติดตั้งแผงติดผนัง
แผงติดผนังประกอบดวยแผงควบคุมแบบเรียบและฉากยึดดานหลังซึ่งใชสำหรับการติดตั้งผลิตภัณฑบนผนังหรือพื้น
ผิวเรียบ สายสามารถเขาไดทางดานหลังและดานขางของฉากยึด
ซึ่งทำใหสามารถใชฉากยึดกับพ้ืนที่ตอไปนี้
– ผนังกออิฐแข็ง โดยจะเดินสายภายนอกบนผิวผนังและเขาสูผลิตภัณฑจากดานขาง หรือ
– โครงสรางแบบมีกรอบ ซึ่งสายจะอยูภายในชองและตองเขาสูผลิตภัณฑจากทางดานหลัง
 
1. ถอดสกรูยึดสี่ตัวที่แผงควบคุมดานหนาเพื่อแยกออกจากฉากยึด อยาถอดสกรูอื่นๆ ออกจากฉากยึด เพราะสกรู

เหลานั้นใชเพื่อยึดสวนประกอบ
2. คอยๆ ถอดแผงควบคุมออกจากฉากยึด และวางไวในที่ปลอดภัย ระวังอยาใหเกิดความเสียหายตอแผงวงจรที่

ดานหลังของแผงควบคุม
3. ติดฉากยึดเขากับพื้นผิวเรียบ ดังนี้

– ตรวจสอบใหแนใจวาสาย RJ45 สามารถเขาสูผลิตภัณฑไดสะดวก
– ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีสายไฟฟาไดรับความเสียหายจากการหมุนสกรูติดฉากยึด
– ตรวจสอบใหแนใจวาฉากยึดไมเอียงและอยูในแนวตรงกอนที่จะติด
– เวนพื้นที่ใหเพียงพอรอบๆ ฉากยึดเพ่ือใหสามารถติดตั้งแผงควบคุมไดอยางงายดาย

4. ตั้งคาจัมเปอรที่ดานหลังของแผงควบคุม ดังนี้
– โปรดดูที่ การกำหนดคาแผงติดผนัง, หนา 28

5. รอยสาย RJ45 ผานฉากยึดแลวเสียบกับขั้วตอ RJ45 ที่ดานหลังของแผงควบคุม
– ขอแนะนำใหใชขั้วตอ RJ45 ที่สั้นที่สุดเทาที่จะเปนไปไดเพื่อเพิ่มรัศมีการงอของสายในที่แคบ
– ตรวจสอบใหแนใจวาสวิตชของชุด All‑in‑One ปดอยูกอนเสียบสาย RJ45
– โปรดดูที่ การเชื่อมตอแผงติดผนัง, หนา 20

6. คอยๆ วางแผงควบคุมในฉากยึด ระวังไมใหเกิดความเสียหายตอแผงวงจรหรือสาย RJ45
7. ยึดแผงควบคุมดวยสกรูติดตั้งสี่ตัว อยาขันจนแนนเกินไป
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การเชื่อมตอ
 

การเชื่อมตอชุด All‑in‑One
รูปตอไปนี้แสดงชิ้นสวนทั้งหมดในแผงดานหลังของชุด All‑in‑One สวนน้ีจะอธิบายเฉพาะชิ้นสวนที่ใชสำหรับการ
เชื่อมตอชุด All‑in‑One สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการกำหนดคาอุปกรณ โปรดดูที่ การกำหนดคาชุด All-in-One, หนา
21
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รูป 6.1: แผงด้านหลัง

หมายเลข รายการ รายละเอียด

18 เตารับไฟเมน: การเชื่อมตอสำหรับสายไฟเมน: 115/230 VAC ±15%, 50/60 Hz.

19 ที่ใสฟวสสายเมน เปลี่ยนฟวสดวยฟวสประเภทเดียวกันเทานั้น ดังนี้ T6.3 A สำหรับ 230 V หรือ T10 A
สำหรับ 115 V

20 การตอสายดินกับตัวเครื่อง ยึดสกรูที่ขั้วสำหรับการเชื่อมตอสายดินกับสายดินที่ปลอดภัย ในกรณีที่เครื่องไมไดเชื่อม
ตอกับเตารับไฟที่ตอสายดิน

21 ขั้วอินพุต DC 24 V การเชื่อมตอแหลงจายไฟ DC 24 V กับขั้วอินพุต การปองกันการกลับขั้วในตัว ชวงแรง
ดันไฟฟาอินพุต: 22‑28 Vdc, กระแสไฟฟาสูงสุด 12 A ที่กำลังเอาตพุต -3 dB

22 ขั้วเอาตพุตโดยตรง ขั้วเอาตพุตเครื่องขยายเสียงที่ไมไดรับผลกระทบจากตัวเลือกโซนและการควบคุมระดับ
โซน ขั้วเอาตพุตตอไปนี้สามารถใชงานได: 0 V/8 โอหม/ 70 V/100 V เอาตพุตมีการ
ปองกันการลัดวงจร

23 ขั้วเปด/ปดระยะไกล เครื่องจะเปดเมื่อมีการจายไฟ DC 24 V (22‑28 Vdc) ในการใชฟงกชันนี้อยางถูกตอง
จะตองตั้งคาสวิตชเมนบนเครื่องไปที่ปด และไมควรใชไฟสำรอง DC 24 V

29 อินพุตเสียงดนตรี 2 และ 3 ชองเสียบ RCA สำหรับเชื่อมตออุปกรณภายนอก สัญญาณสเตอริโอจะถูกแปลงเปน
โมโน
– ความไวของอินพุตเสียงดนตรี 2: 500 mV, 10 กิโลโอหม ไมสมดุล
– ความไวอินพุตเสียงดนตรี 3: 300 mV, 10 กิโลโอหม ไมสมดุล

30 อินพุตเสียงดนตรี 1 ขั้วตอสายแจค TRS/XLR สำหรับเชื่อมตอแหลงสัญญาณเสียงดนตรีแบบโมโนภายนอก
– ความไวของอินพุต 1: 500 mV, 10 กิโลโอหม ไมสมดุล

32 Input 6 – อินพุต 6 ไมโครโฟนหรือสาย พรอมดวยขั้วตออินพุตสัญญาณสายแจ็ค TRS/
XLR แบบสมดุล

– ความไวอินพุต 6 ไมโครโฟน: 1.5 mV, 600 โอหม แบบสมดุล
– ความไวของอินพุต 6 สาย: 200 mV, 10 กิโลโอหม แบบสมดุล

6

6.1

14 th | การเชื่อมตอ ระบบ 240W All-In-One

2014.09 | V1.2 | คูมือการใชงาน Bosch Security Systems B.V.



หมายเลข รายการ รายละเอียด

34 อินพุต 5: – อินพุต 5 ไมโครโฟนหรือสาย พรอมดวยขั้วตออินพุตสัญญาณสายแจ็ค TRS/
XLR แบบสมดุล

– ความไวอินพุต 5 ไมโครโฟน: 1.5 mV, 600 โอหม แบบสมดุล
– ความไวของอินพุต 5 สาย: 200 mV, 10 กิโลโอหม แบบสมดุล

35 Input 4 – อินพุต 4 ไมโครโฟน พรอมดวยขั้วตออินพุตสัญญาณสายแจ็ค TRS/ XLR แบบ
สมดุล

– ความไวอินพุต 4 ไมโครโฟน: 1.5 mV, 600 โอหม แบบสมดุล

37 Input 3 – อินพุต 3 ไมโครโฟน พรอมดวยขั้วตออินพุตสัญญาณสายแจ็ค TRS/ XLR แบบ
สมดุล

– ความไวอินพุต 3 ไมโครโฟน: 1.5 mV, 600 โอหม แบบสมดุล

38 Input 2 – อินพุต 2 ไมโครโฟน พรอมดวยขั้วตออินพุตสัญญาณสายแจ็ค TRS/ XLR แบบ
สมดุล

– ความไวอินพุต 2 ไมโครโฟน: 1.5 mV, 600 โอหม แบบสมดุล

41 Input 1 – อินพุต 1 ไมโครโฟน พรอมดวยขั้วตออินพุตสัญญาณสายแจ็ค TRS/ XLR แบบ
สมดุล

– ความไวอินพุต 1 ไมโครโฟน: 1.5 mV, 600 โอหม แบบสมดุล

42 อินพุต 1 ขั้วตอ RJ45 อินพุตน้ีมีไวสำหรับไมโครโฟนประกาศเรียกทุกชองสัญญาณ PLE-1CS หรือ
PLE-1SCS ซึ่งเชื่อมตอดวยสาย CAT-5 และกลองอะแดปเตอร (ใหมาพรอมกับชุด) ซึ่ง
ทำใหสามารถใชสาย Cat- 5 มาตรฐานสำหรับความยาวที่แตกตางกันได
การกำหนดขาของ RJ45 มีดังนี้
– ขา 1: เสียง+
– ขา 2: เสียง-
– ขา 3: สายดิน
– ขา 4: ทริกเกอร+
– ขาที่ 5: ทริกเกอร- (สายดิน)
– ขา 6‑8: ไมไดเชื่อมตอ
การปดหนาสัมผัสระหวางขา 4 และ 5 จะเปดใชงานสัญญาณโทนเสียงและใหความ
สำคัญกับอินพุต 1 โดยจะปดสัญญาณในอินพุตอื่นๆ ยกเวนอินพุตโทรศัพท/ฉุกเฉิน
(46/47) สวิตช PTT (40) จะตองอยูที่ เปด

44 เอาตพุต 8Ω MOH ขั้วเอาตพุตเสียงดนตรีรอสายแบบไมสมดุล 1 W สำหรับการตรวจสอบแหลงเสียงดนตรี
ภายในหรือสัญญาณอินพุตเสียงดนตรี 1-3 ซึ่งเลือกจากตัวเลือกแหลงเสียงดนตรี (7)

45 เอาตพุต MOH แบบสมดุล สัญญาณเสียงดนตรีรอสายแบบสมดุลแยกดวยหมอแปลง 600 โอหม, 1 Vrms สำหรับ
การตรวจสอบแหลงสัญญาณเสียงดนตรีภายในหรือสัญญาณอินพุตเสียงดนตรี 1-3 ซึ่ง
เลือกจากตัวเลือกแหลงเสียงดนตร ี(7)

46 อินพุตโทรศัพท/ฉุกเฉิน 100 V อินพุต 100 V แบบสมดุล เขากันไดกับสัญญาณสายลำโพง อินพุตนี้มีฟงกชันเกต
(VOX) เมื่อระดับสัญญาณเกินระดับ -10 dB อินพุตจะไดรับลำดับความสำคัญสูงสุดและ
แทนที่อินพุตอื่นๆ ทั้งหมด

47 อินพุตโทรศัพท/ฉุกเฉิน เหมือนกับอินพุต (46) แตมีความไวอินพุต 100 mV, อิมพีแดนซ 600 โอหม
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หมายเลข รายการ รายละเอียด

49 ตัวเชื่อมตอไมโครโฟนประกาศ ขั้วตอ RJ45 สำหรับไมโครโฟนประกาศ PLN-6CS สูงสุดหกตัวที่เชื่อมตอแบบเชื่อมโยง
สามารถใชสาย Cat-5 ทั่วไปแบบหุมหรือไมหุมฉนวนสำหรับการเชื่อมตอระหวางระบบ
ความยาวสูงสุดถึงไมโครโฟนประกาศตัวสดุทายคือ 600 เมตร การกำหนดขาของขั้วตอ
นี้ มีดังนี้
– ขา 1: เสียง เขา+
– ขา 2: เสียง เขา-
– ขา 3: สายดิน
– ขา 4: ไมไดเชื่อมตอ
– ขา 5: ไมไดเชื่อมตอ
– ขา 6: + 24 Vdc < 800 mA
– ขา 7: RS485+
– ขา 8: RS485-

50 ขั้วตอแผงติดผนัง ขั้วตอ RJ45 สำหรับแผงติดผนัง PLN-4S6Z หนึ่งแผง สามารถใชสาย Cat-5 ทั่วไป
แบบหุมหรือไมหุมฉนวนสำหรับการเชื่อมตอระหวางระบบ การกำหนดขาของขั้วตอนี้ มี
ดังนี้
– ขา 1: เสียง เขา+
– ขา 2: เสียง เขา-
– ขา 3: สายดิน
– ขา 4: ไมไดเชื่อมตอ
– ขา 5: ไมไดเชื่อมตอ
– ขา 6: + 24 VDC < 800 mA
– ขา 7: RS485+
– ขา 8: RS485-

51 เอาตพุตสำหรับเครื่องขยายเสียง
ภายนอก

เอาตพุตแบบสมดุล 0 dBV, 600 โอหมที่ขั้วตอตัวเมีย XLR สำหรับการเชื่อมตอกับ
เครื่องขยายเสียงภายนอก เพื่อใชเปนเครื่องขยายเสียงที่สองในกรณีที่ใชโหมดชองคู
หรือใชเปนเครื่องขยายเสียงสำรอง

52 Rec out เอาตพุตบันทึกที่ชองเสียบ RCA
– เอาตพุตนี้ใหสัญญาณเอาตพุตโมโนแบบไมสมดุล 350 mV กอนการควบคุมระดับ

เสียงหลัก

53 Insert in อินพุตของขั้นเครื่องขยายกำลัง ในกรณีสวนใหญ อินพุตนี้จะเชื่อมตอโดยตรงกับขั้ว
"Insert out" (54) แตคุณสามารถเชื่อมตออีควอไลเซอรหรืออุปกรณเสียงอื่นๆ ระหวาง
"Insert out" และ "Insert in" ได
– ชองเสียบ RCA อินพุตแบบไมสมดุล 0 dBV, 10 กิโลโอหม

54 Insert out เอาตพุตของขั้นเครื่องขยายเสียงเบื้องตนภายใน
– ชองเสียบ RCA อินพุตแบบไมสมดุล 0 dBV, 600 กิโลโอหม

56 สำรอง ไมใชงาน

57 ขั้ว Ext Amp in 0-100V เอาตพุตของเครื่องขยายกำลังภายนอกเสริมจะเชื่อมตอกับอินพุตนี้ สามารถใชเครื่อง
ขยายเสียงภายนอกเปนเครื่องขยายเสียงสำรองหรือเปนเครื่องขยายเสียงที่สองในโหมด
ชองคู
– พิกัดกระแสไฟฟาสูงสุด 7 A (50 Hz ถึง 20 kHz)

58 ขั้วเอาตพุตโซน 1-6 ขั้วเอาตพุตสำหรับโซน 1 ถึง 6 แตละโซนสามารถเลือกไดอยางอิสระและมีขั้ว
100 V‑0 V

59 ขั้วอินพุต AM/FM ชุดของอินพุตสำหรับเสาอากาศ AM 300 โอหม และเสาอากาศ FM 75 โอหม ขั้วตอ
เสาอากาศ AM และเสาอากาศ FM จะใหมาพรอมกับชุด
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การเชื่อมตออะแดปเตอรไมโครโฟน
ใชอะแดปเตอรไมโครโฟนรวมกับสาย Cat-5 หุมฉนวนเพื่อเชื่อมตอไมโครโฟนประกาศ PLE-1CS หรือ
PLE-1SCS เขากับขั้วตอ RJ45 อินพุต 1 (42) สาย CAT-5 ไมหุมฉนวนอาจมีเสียงฮัม และไมแนะนำใหใช
 

รูป 6.2: อะแดปเตอร์ไมโครโฟน
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รูป 6.3: ผังการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไมโครโฟน
 

6.2
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การเชื่อมตอไมโครโฟนประกาศ
รูปตอไปนี้แสดงรายการทั้งหมดของไมโครโฟนประกาศ สวนนี้จะอธิบายเฉพาะชิ้นสวนท่ีใชสำหรับการเชื่อมตอ
ไมโครโฟนประกาศ สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการกำหนดคาและการใชงานไมโครโฟนประกาศ โปรดดูที่
– การกำหนดคาฮารดแวรไมโครโฟนประกาศ, หนา 24
– การกำหนดคาซอฟตแวรไมโครโฟนประกาศ, หนา 25
– การทำงานของไมโครโฟนประกาศ, หนา 38
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รูป 6.4: การเชื่อมต่อไมโครโฟนประกาศ PLN‑6CS

หมายเลข รายการ รายละเอียด

6 สำรอง ไมใชงาน

9 ขั้วตอ RJ45
(อินพุต)

ใชสาย Cat-5 มาตรฐานแบบหุมหรือไมหุมฉนวนเพ่ือเชื่อมตอไมโครโฟนประกาศกับชุด
All‑in‑One หรือกับไมโครโฟนประกาศตัวกอนหนาที่ตอแบบเชื่อมโยง

10 ขั้วตอ RJ45
(ตอพวง)

ใชสาย Cat-5 มาตรฐานแบบหุมหรือไมหุมฉนวนเพ่ือเชื่อมตอไมโครโฟนประกาศกับชุด
All‑in‑One หรือกับไมโครโฟนประกาศตัวถัดไปที่ตอแบบเชื่อมโยง ขั้วตอ RJ45 (9)
และ (10) จะตอแบบแบบขนานและสามารถทำงานแทนกันได
ไมโครโฟนประกาศตัวสุดทายในสายตองมีปลั๊กปลายสายในชองเสียบ RJ45 ที่วางเพื่อ
ใหไดประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในกรณีที่ใชสายยาว ปลั๊กปลายสายขนาดเล็กที่มีลักษณะ
เหมือนขั้วตอ RJ45 ทั่วไปจะมาพรอมกับไมโครโฟนประกาศแตละตัว ดู จัดสงมาพรอม
ผลิตภัณฑ, หนา 11
เมื่อไมโครโฟนประกาศตอกันแบบเชื่อมโยง ตัวเขาปลายสายบางสวนจะไมไดใชงาน
เนื่องจากมีการเขาปลายสายเฉพาะที่ไมโครโฟนประกาศตัวสุดทายเทานั้น

6.3
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หมายเลข รายการ รายละเอียด

11 แจ็ค DC แจ็ค DC สำหรับเชื่อมตอแหลงจายไฟภายนอก 24 Vdc +/- 10%, >100 mA ขาตรง
กลางเปน +, วงแหวนเปน - แจ็ค DC น้ีจะใชเฉพาะเมื่อใชสายยาวมาก และ/หรือมีการ
เชื่อมตอไมโครโฟนประกาศจำนวนมากแบบเชื่อมโยง

12 สำรอง ไมใชงาน

 

หมายเหต!ุ

สามารถเชื่อมตอไมโครโฟนประกาศแบบเชื่อมโยงไดสูงสุดหกตัว ความยาวสายสูงสุดไปยังไมโครโฟนประกาศตัว
สุดทายคือ 600 เมตร และไมโครโฟนประกาศตัวสุดทายจะตองเสียบปลั๊กปลายสายในขั้วตอแบบตอพวง
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การเชื่อมตอแผงติดผนัง
สวนนี้จะอธิบายถึงการเชื่อมตอแผงติดผนัง สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการกำหนดคาและการใชงานแผงติดผนัง โปรดดูที่
– การกำหนดคาแผงติดผนัง, หนา 28
– การทำงานของแผงติดผนัง , หนา 40
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รูป 6.5: การเชื่อมต่อแผงติดผนัง

หมายเลข รายการ รายละเอียด

4 อินพุตสาย อินพุตสายในชองเสียบแจ็คโทรศัพทสเตอริโอขนาด 3.5 มม (1/8 นิ้ว) สำหรับแหลง
เสียงดนตรีในระบบ เชน เอาตพุตหูฟงของสมารทโฟน สัญญาณจะถูกผสมกับ
ไมโครโฟนที่อินพุตไมโครโฟนแผงติดผนัง (5) และสัญญาณไมโครโฟน/สายที่อินพุต
1-6 ของชุด All-in-One ลำดับความสำคัญของสัญญาณจะเหมือนกับอินพุตเสียงดนตรี
ของชุด All-in-One มีความไว 200 mV แบบไมสมดุล สัญญาณแบบสเตอริโอแปลงเปน
โมโน อิมพีแดนซอินพุต 10 กิโลโอหม

5 อินพุตไมโครโฟน อินพุตไมโครโฟนที่ชองเสียบ XLR ตัวเมียสำหรับไมโครโฟนในระบบ สัญญาณจะถูก
ผสมกับอินพุตสายที่แผงติดผนัง (4) และสัญญาณไมโครโฟน/สายที่อินพุต 1-6 ของชุด
All‑in‑One ลำดับความสำคัญของสัญญาณจะเหมือนกับอินพุตเสียงดนตรีของชุด
All‑in‑One มีความไว 2 mV แบบสมดุล อิมพีแดนซอินพุต 600 โอหม มีแหลงจายไฟ
Phantom ที่สามารถกำหนดคาดวยจัมเปอรภายใน

ไมได
แสดงไว
ในแบบ
วาด

ชองเสียบ RJ45 แผงติดผนังจะเชื่อมตอกับชุด All-in-One โดยใชสาย Cat‑5 ที่เขาปลายสายดวยข้ัวตอ
RJ45 สายนี้มีไวสำหรับการรับสงขอมูล RS485 และจายไฟ DC สำหรับแผงติดผนัง
ดวย ชองเสียบ RJ45 อยูภายในแผงติดผนัง เมื่อตองการเขาถึงชองเสียบ ใหถอดแผง
ควบคุมดานหนา ตามท่ีระบุไวใน ติดตั้งแผงติดผนัง, หนา 13
หมายเหต:ุ หามใชปลอกหรือบูตสาย RJ45 เพื่อเขาปลายสายน้ี เพราะอาจทำใหไม
สามารถเสียบสายเขากับอุปกรณ หรืออาจเกินรัศมีการงอ
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การกำหนดคา
 

การกำหนดคาชุด All-in-One
รูปตอไปนี้แสดงชิ้นสวนทั้งหมดในแผงดานหลังของชุด All‑in‑One สวนนี้จะอธิบายเฉพาะชิ้นสวนที่ใชสำหรับการ
กำหนดคาชุด All‑in‑One สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมตอชุด โปรดดูที่ การเชื่อมตอชุด All‑in‑One, หนา 14
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รูป 7.1: แผงด้านหลัง

หมายเลข รายการ รายละเอียด

17 ปุมเลือกแรงดันไฟในสายเมน สวิตชเลื่อนเพื่อเลือกแรงดันไฟฟาในสาย AC (115 Vac/230 Vac) ใหตรงกับแรงดัน
ไฟเมนของประเทศที่นำชุดไปใชงาน

24 การเลือกโหมด – ชองทางเดียว (โหมด 1) - เครื่องขยายกำลังภายในทำหนาที่เปนเครื่องขยายกำลัง
สำหรับทั้งเสียงดนตรีและการเรียก เครื่องขยายเสียงภายนอกเสริมที่เชื่อมตอ
ระหวางขั้ว (51) กับ (57) จะทำหนาที่เปนเครื่องขยายเสียงสำรองในกรณีที่มีการ
เปดใชงานการตรวจสอบเครื่องขยายเสียงดวยสวิตช (25) ในโหมดชองทางเดียว
เสียงดนตรีจะถูกขัดจังหวะเมื่อมีการเรียก

– ชองคู (โหมด 2) - เครื่องขยายกำลังภายในทำหนาที่เปนเครื่องขยายกำลังสำหรับ
ชองเสียงดนตรี ในขณะที่เครื่องขยายกำลังภายนอกที่เชื่อมตอระหวางขั้ว (51)
กับ (57) ทำหนาที่เปนเครื่องขยายเสียงสำหรับชองเรียก ในกรณีที่มีการเปดใช
งานการตรวจสอบเครื่องขยายเสียงดวยสวิตช (25) เครื่องขยายกำลังภายในยัง
ทำหนาที่เปนเครื่องขยายเสียงสำรองสำหรับชองการเรียกดวย ในโหมดชองคู การ
เรียกไปยังโซนอื่นจะไมขัดจังหวะโซนที่มีเสียงดนตรี

25 สวิตชตรวจสอบ (20 kHz) – เมื่อตั้งคาไปที่ เปด โทนนำรอง 20 kHz ที่หูไมไดยินจะถูกเพิ่มลงในสัญญาณเสียง
และการตรวจสอบเครื่องขยายกำลังจะถูกเปดใชงาน เมื่อเครื่องขยายกำลังเสียและ
ไมสามารถตรวจพบโทนนำรองไดอีก LED แสดงสถานะความผิดปกติจะสวางขึ้น
และเครื่องขยายเสียงสำรองจะทำงานแทน (ถามี) เกณฑการตรวจจับโทนนำรองที่
ขั้ว 100 V คือ 10 V +3 dB/-1 dB

– เมื่อตั้งคาสวิตชตรวจสอบไปที่ ปด จะไมมีโทนนำรองและไมมีตรวจสอบหรือการ
สลับเครื่องขยายเสียงสำรอง การใชพลังงานและการสรางความรอนจะต่ำสุดเมื่อ
การตรวจสอบอยูที่ ปด

26 สวิตชลำดับความสำคัญ มีการใชสวิตชสองตัวในการกำหนดลำดับความสำคัญ ดู สวิตชลำดับความสำคัญ, หนา
22

7
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หมายเลข รายการ รายละเอียด

27 สวิตชโทนเสียง มีการใชสวิตชสองตัวในการตั้งคาโทนเสียง ดู สวิตชโทนเสียง, หนา 23 จะมีการ
เปลี่ยนแปลงเฉพาะโทนเสียงสำหรับไมโครโฟน 1, PLE-1CS หรือ PLE-1SCS ที่ขั้ว
(42)

28 ระดับโทนเสียง ปรับระดับเอาตพุตโทนเสยีง จะมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะระดับสำหรับไมโครโฟน 1,
PLE-1CS หรือ PLE-1SCS ที่ขั้ว (42)

31 ตัวเลือกอินพุต 6 สาย/Phantom/
ไมโครโฟน

สวิตชสำหรับเลือกความไวและกำลัง Phantom ของอินพุต 6 โหมด Phantom
สามารถใชไดสำหรับความไวของไมโครโฟนเทานั้น (Phantom: 18 V ขณะไมมี
โหลด)

33 ตัวเลือกอินพุต 5 สาย/Phantom/
ไมโครโฟน

สวิตชสำหรับเลือกความไวและกำลัง Phantom ของอินพุต 5 โหมด Phantom
สามารถใชไดสำหรับความไวของไมโครโฟนเทานั้น (Phantom: 18 V ขณะไมมี
โหลด)

36 สวิตชเปด/ปดกำลัง Phantom
สำหรับอินพุต 3 และ 4 อยางเปน
อิสระ

เปดสวิตชเพื่อตั้งคากำลัง Phantom เปน เปด (Phantom: 18 V ขณะไมมีโหลด)

39 สวิตชเปด/ปดกำลัง Phantom
สำหรับอินพุต 1 และ 2 อยางเปน
อิสระ

เปดสวิตชเพื่อตั้งคากำลัง Phantom เปน เปด (Phantom: 18 V ขณะไมมีโหลด)

40 สวิตชกดเพ่ือพูด (PTT) – ตั้งสวิตช PTT ไวที่ เปด: ไมโครโฟนที่เชื่อมตอกับขั้ว (41) จะถูกปดใชงาน แต
ไมโครโฟนประกาศแบบเรียกทุกชองสัญญาณ PLE-1CS หรือ PLE-1SCS ที่
เชื่อมตอกับขั้ว (42) ทำใหสามารถพูดกับทุกโซนและสัญญาณโทนเสียงตัวเลือก

– ตั้งสวิตช PTT ไวที่ ปด: อินพุตไมโครโฟน 1 ถูกเปดใชงาน PLE-1CS หรือ
PLE-1SCS ที่เชื่อมตอจะไมถูกปดใชงาน แตจะถูกผสมกับอินพุต 1 ไมโครโฟน
โดยไมมีสัญญาณโทนเสียง

43 การปรับระดับ MOH ปรับระดับเอาตพุตของสัญญาณ "เสียงดนตรีรอสาย" ในเอาตพุต (44) และ (45)

48 การปรับระดับโทรศัพท/ฉุกเฉิน ปรับระดับเอาตพุตสำหรับสัญญาณโทรศัพท/ฉุกเฉินซึ่งนำไปใชกับอินพุต (46) และ/
หรือ (47) การปรับนี้จะไมเปลี่ยนความไวของเกตอินพุต (VOX)

55 ระดับความชัดเจน ลดทอนระดับเสียงดนตรีจากแหลงเสียงดนตรีภายในหรืออินพุต 1-3 เสียงดนตรีเมื่อเปด
ใชงานฟงกชันปดการจัดลำดับความสำคัญ
– การลดทอนความชัดเจนสามารถปรับไดในชวง 0 ถึง -60 dB

สวิตชลำดับความสำคัญ
สวิตช (26) สองตัวเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญของอินพุต 1 ถึง 6 อินพุตโทรศัพท/ฉุกเฉินมีลำดับความสำคัญ
สูงสุดและแทนที่อินพุตอื่นๆ เสมอ

การตั้งคาสวิตช ลำดับความสำคัญ หมายเหตุ

00 อนุกรม: 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 – อินพุต 1 มีลำดับความสำคัญ
สูงสุด

– อินพุต 6 มีสำดับความสำคัญ
ต่ำสุด

01 บล็อก – อินพุตที่เปดใชงานลำดับแรกมี
ลำดับความสำคัญสูงกวา

– อินพุตอื่นๆ จะถูกปดเสียง
(บล็อก)
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การตั้งคาสวิตช ลำดับความสำคัญ หมายเหตุ

10 ควบคุม – อินพุตที่เปดใชงานลำดับ
สุดทายมีลำดับความสำคัญสูง
กวา

– อินพุตอื่นๆ จะถูกแทนที่

11 ผสม – ไมมีลำดับความสำคัญ
– อินพุตทั้งหมดจะถูกผสม

ตาราง 7.1: การตั้งค่าสวิตช์ลำดับความสำคัญ

สวิตชโทนเสียง
สวิตช (27) สองตัวเพื่อเลือกโทนเสียงที่อินพุต 1 สำหรับ PLE-1CS หรือ PLE-1SCS ไมโครโฟนประกาศ
PLN-6CS มีตัวเลือกโทนเสียงของตัวเอง ดังนี้

การตั้งคาสวิตช โทนเสียง ความถี่

00 ไมมีโทนเสียง  

01 โทนเสียง 1 โทน 554 Hz

10 โทนเสียง 2 โทน 554/440 Hz

11 โทนเสียง 4 โทน 294/392/495/588 Hz

ตาราง 7.2: การตั้งค่าสวิตช์โทนเสียง
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การกำหนดคาฮารดแวรไมโครโฟนประกาศ
รูปตอไปน้ีแสดงรายการทั้งหมดของไมโครโฟนประกาศ สวนนี้จะอธิบายถึงการกำหนดคาฮารดแวรของไมโครโฟน
ประกาศเทานั้น สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมตอและการใชงานไมโครโฟนประกาศ โปรดดูที่
– การเชื่อมตอไมโครโฟนประกาศ, หนา 18
– การทำงานของไมโครโฟนประกาศ, หนา 38
 
คุณสมบัติที่ตั้งโปรแกรมไดของไมโครโฟนประกาศจะอธิบายไวใน การกำหนดคาซอฟตแวรไมโครโฟนประกาศ,
หนา 25

7

9
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5

126

8

11 10

3

รูป 7.2: ไมโครโฟนประกาศ (Call Station)

หมายเลข รายการ รายละเอียด

8 ปรับระดับเอาตพุต ใชไขควงขนาดเล็กเพื่อปรับระดับเอาตพุตไมโครโฟนประกาศ การตั้งคาน้ีกำหนดความ
ดังของการเรียกในโซน และเปนอิสระจากการตั้งคาระดับเสียงหลักของชุด All‑in‑One
เพื่อใหแนใจวาการเรียกแตละครั้งจะผานไปได
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การกำหนดคาซอฟตแวรไมโครโฟนประกาศ

รหัสประจำตัวของไมโครโฟนประกาศ
รหัสประจำตัวของไมโครโฟนประกาศในไมโครโฟนประกาศแตละตัวจะใชในการจัดลำดับระหวางไมโครโฟน
ประกาศ ซึ่งขึ้นอยูกับโหมดลำดับความสำคัญที่กำหนดคาไว สามารถตอไมโครโฟนประกาศแบบเชื่อมโยงและเชื่อม
ตอกับชุด All‑in‑One ไดไมเกินหกตัว ดังนั้นจึงไมควรใชรหัสประจำตัว 7 และ 8 ไมโครโฟนประกาศทั้งหมดจะตอง
มีรหัสประจำตัวที่ไมซ้ำ
1. กดปุม PTT และปุม โซน 6 พรอมกันคางไวนานกวา 3 วินาท ีแลว LED แสดงการพูดและ LED โซน 6 จะ

กะพริบเพื่อแสดงโหมดการตั้งคานี้
2. กดปุม โซน 6 ซ้ำๆ เพื่อผานขั้นตอนการตั้งคา ID แปดรายการตามลำดับ LED โซน 1-4 จะแสดงรหัสประจำ

ตัวที่เลือก (0 = LED ดับ 1 = LED ติด)
3. กดปุม PTT อีกครั้งเพื่อจัดเก็บรหัสประจำตัวที่เลือกสำหรับไมโครโฟนประกาศ แลวออก

รหัสประจำตัวของ
ไมโครโฟนประกาศ

LED โซน 4 LED โซน 3 LED โซน 2 LED โซน 1

1 0 0 0 1

2 0 0 1 0

3 0 0 1 1

4 0 1 0 0

5 0 1 0 1

6 0 1 1 0

(7) 0 1 1 1

(8) 1 0 0 0

ตาราง 7.3: การตั้งค่ารหัสประจำตัวของไมโครโฟนประกาศ
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ความไวของไมโครโฟน
การต้ังคาสำหรับความไวของไมโครโฟนจะกำหนดกำลังขยายของเครื่องขยายเสียงไมโครโฟนที่ดานหนาของตัว
จำกัดสัญญาณ การตั้งคาลวงหนาของระดับเอาตพุต (รายการ (8) ใน การกำหนดคาฮารดแวรไมโครโฟนประกาศ,
หนา 24) จะกำหนดระดับเสียงของเอาตพุตหลังจากตัวจำกัดสัญญาณ โปรดทราบวานี่เปนสองสิ่งที่แตกตางกัน
ระดับเอาตพุตจะกำหนดความดังสูงสุดของการประกาศในโซน ในขณะที่การตั้งคาความไวจะชดเชยความดังหรือ
เบาของเสียงพูด ผูประกาศที่มีเสียงเบาหรือผูประกาศที่อยูในหางจากไมโครโฟนมากควรใชความไวสูง โปรด
ระมัดระวังในการเลือกความไวสูงรวมกับระดับเอาตพุตที่สูง เมื่อผูประกาศที่เสียงดังของโซนอยูในพื้นที่เดียวกับ
ไมโครโฟนประกาศ เพราะอาจสงผลใหเกิดสัญญาณปอนกลับอะคูสติก (การหอน)
1. กดปุม PTT และปุม โซน 5 พรอมกันคางไวนานกวา 3 วินาท ีแลว LED พูดและ LED โซน 5 จะกะพริบเพื่อ

แสดงโหมดการตั้งคานี้
2. กดปุม โซน 5 ซ้ำๆ เพื่อผานขั้นตอนการตั้งคาความไวหกรายการตามลำดับ LED โซน 1-3 จะแสดงความไวที่

เลือก (0 = LED ดับ 1 = LED ติด)
3. กดปุม PTT อีกครั้งเพื่อจัดเก็บความไวที่เลือก แลวออก

ความไว LED โซน 3 LED โซน 2 LED โซน 1

1 0 0 1

2 0 1 0

3 0 1 1

4 1 0 0

5 1 0 1

6 (สูงสุด) 1 1 0

ตาราง 7.4: การตั้งค่าความไวของไมโครโฟน

ฟลเตอรเสียงพูด
ตัวกรองเสียงพูดจะขจัดความถี่ต่ำสุดของสัญญาณเสียงพูด ซึ่งจะเกิดขึ้นชัดเจนอยางยิ่งเมื่อพูดใกลไมโครโฟน การ
ขจัดความถี่ต่ำสุดชวยลดความเสี่ยงในการทำงานเกินพิกัดของเครื่องขยายเสียงและชวยปรับปรุงความชัดเจนโดย
รวม
1. กดปุม PTT และปุม โซน 2 พรอมกันคางไวนานกวา 3 วินาที แลว LED พูดและ LED โซน 2 จะกะพริบเพื่อ

แสดงโหมดการตั้งคานี้
2. กดปุม โซน 2 เพื่อสลับระหวางการตอบสนองความถี่แบบเรียบกับการตอบสนองแบบมีการกรอง LED โซน 2

แสดงการตั้งคาตัวกรองที่เลือก (0 = LED ดับ 1 = LED ติด)
3. กดปุม PTT อีกครั้งเพื่อจัดเก็บการตั้งคาตัวกรองเสียงพูด แลวออก

ฟลเตอรเสียงพูด LED โซน 2 หมายเหตุ

การตอบสนองแบบมีการกรอง 0 ตัดต่ำที่ 315 Hz (-3 dB), 6 dB/คูแปด

การตอบสนองแบบเรียบ 1  

ตาราง 7.5: การตั้งค่าตัวกรองเสียงพูด

โหมดการจัดลำดับความสำคัญ
ตั้งคานี้จะกำหนดสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเชื่อมตอไมโครโฟนประกาศมากกวาหนึ่งตัวกับชุด All‑in‑One เพื่อใหมีลักษณะ
การทำงานที่สอดคลองกัน ตรวจดูใหแนใจวาไมโครโฟนประกาศทั้งหมดที่เชื่อมตอใชการตั้งคาเดียวกัน
1. กดปุม PTT และปุม โซน 4 พรอมกันคางไวนานกวา 3 วินาที แลว LED พูดและ LED โซน 4 จะกะพริบเพื่อ

แสดงโหมดการตั้งคานี้
2. กดปุม โซน 4 ซ้ำๆ เพื่อผานขั้นตอนโหมดการจัดลำดับความสำคัญท่ีแตกตางกันสี่รายการตามลำดับ LED

โซน 1-3 จะแสดงโหมดการจัดลำดับความสำคัญที่เลือก (0 = LED ดับ 1 = LED ติด)

7.3.2

7.3.3

7.3.4
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3. กดปุม PTT อีกครั้งเพื่อจัดเก็บโหมดการจัดลำดับความสำคัญที่เลือก แลวออก

โหมดการจัดลำดับความสำคัญ LED โซน 3 LED โซน 2 LED โซน 1

ลำดับความสำคัญแบบอนุกรม: 1> 2> 3> 4>
5> 6, ไมโครโฟนประกาศ 1 มีลำดับความ
สำคัญสูงสุด

0 0 1

ลำดับความสำคัญในการบล็อก: ไมโครโฟน
ประกาศที่ใชงานอยูมีลำดับความสำคัญสูงกวา

0 1 0

โหมดแทนที:่ ไมโครโฟนประกาศตัวสุดทายมี
ลำดับความสำคัญสูงกวา

0 1 1

โหมดผสม: ไมโครโฟนประกาศทั้งหมดมีความ
สำคัญเทากัน และเสียงจะถูกผสม

1 0 0

ตาราง 7.6: การตั้งค่าโหมดการจัดลำดับความสำคัญ

การเลือกโทนเสียง
การตั้งคานี้จะเลือกประเภทของโทนเสียงในชวงเริ่มตนของการเรียกเพื่อดึงดูดความสนใจของผูฟง เพื่อไมใหพลาด
คำแรกของการประกาศ
1. กดปุม PTT และปุม โซน 3 พรอมกันคางไวนานกวา 3 วินาท ีแลว LED พูดและ LED โซน 3 จะกะพริบเพื่อ

แสดงโหมดการตั้งคานี้
2. กดปุม โซน 3 ซ้ำๆ เพื่อผานขั้นตอนโหมดการตั้งคาโทนเสียงสี่รายการตามลำดับ LED โซน 1 และ 2 จะแสดง

การตั้งคาโทนเสียง (0 = LED ดับ 1 = LED ติด)
3. กดปุม PTT อีกครั้งเพื่อจัดเก็บการตั้งคาโทนเสียงท่ีเลือก แลวออก

การตั้งคาโทนเสียง LED โซน 2 LED โซน 1

ไมมีโทนเสียง 0 0

โทนเสียง 1 โทน (554 Hz) 0 1

โทนเสียง 2 โทน (554/440 Hz) 1 0

โทนเสียง 4 โทน (294/392/495/588 Hz) 1 1

ตาราง 7.7: การตั้งค่าการเลือกโทนเสียง

การสรางกลุมโซน
การกำหนดคานี้จะสรางชุดของโซนที่กำหนดใหกับปุมโซนหนึ่งปุม เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเลือกโซนที่ถูกระบุ
รวมกันบอยครั้ง โปรดทราบวาเมื่อกำหนดกลุมโซนใหกับปุมโซนแลว ปุมนี้จะไมสามารถใชเลือกโซนนั้นโดยตรงได
อีกตอไป
1. กดปุม PTT และปุม โซน 1 พรอมกันคางไวนานกวา 3 วินาที LED โซน 1-6 ทั้งหมดจะกะพริบเพื่อแสดง

โหมดการตั้งคานี้
2. กดปุมเดียว (จากปุม โซน 1-6) เพื่อจัดเก็บการตั้งคากลุมโซน LED โซน 1-6 จะทั้งหมดกะพริบอีกครั้ง จาก

นั้นเลือกโซนที่ตองการสำหรับกลุมโซนนี้
3. กดปุม PTT อีกครั้งเพ่ือจัดเก็บกลุมโซนที่สราง แลวออก

 

7.3.5

7.3.6

ระบบ 240W All-In-One การกำหนดคา | th 27

Bosch Security Systems B.V. คูมือการใชงาน 2014.09 | V1.2 |



การกำหนดคาแผงติดผนัง
สวนนี้จะอธิบายถึงการกำหนดคาแผงติดผนัง สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมตอและการใชงานแผงติดผนัง โปรดดู
ที่:
– การเชื่อมตอแผงติดผนัง, หนา 20
– การทำงานของแผงติดผนัง , หนา 40
 

12

3

7

8

645

รูป 7.3: รูปที่ 8-5

หมายเลข รายการ รายละเอียด

6 ควบคุมระดับ ใชในการปรับระดับเอาตพุตสำหรับอินพุตสายและไมโครโฟนในแผงติดผนังไปยังชุด
All-in-One

ไมได
แสดงไว
ในแบบ
วาด

ขั้วตอจัมเปอร 2 ขา แผงติดผนังมีขั้วตอจัมเปอร 2 ขาภายในเพื่อเลือกกำลัง Phantom สำหรับไมโครโฟนที่
เชื่อมตอกับขั้วตอ XLR เมื่อตองการเขาถึงจัมเปอร ใหถอดแผงควบคุมดานหนา ตามที่
ระบุไวใน ติดตั้งแผงติดผนัง, หนา 13
– จัมเปอรเชื่อมตออยู: กำลัง Phantom เปด
– ถอดจัมเปอรออก: กำลัง Phantom ปด

7.4
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การทำงาน
 

การทำงานของชุด All-in-One
รูปตอไปนี้แสดงชิ้นสวนทั้งหมดในแผงดานหลังและดานหนาของระบบ All‑in‑One สวนนี้จะอธิบายเฉพาะชิ้นสวนที่
ใชสำหรับการทำงานของระบบ All‑in‑One เทานั้น สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมตอและการกำหนดคาระบบ
โปรดดูที่:
– การเชื่อมตอชุด All‑in‑One, หนา 14
– การกำหนดคาชุด All-in-One, หนา 21

- + - + - + - + - + - + - +- + - + - + - + - + - + - +
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รูป 8.1: แผงด้านหน้า
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40
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58

29
27

26

รูป 8.2: แผงด้านหลัง

หมายเลข รายการ รายละเอียด

1 การควบคุมระดับอินพุต 1‑4 ปุมควบคุมแบบหมุนเพื่อปรับระดับสัญญาณไมโครโฟน 1‑4

2 การควบคุมความถี่สูง/ต่ำสำหรับ
อินพุต 1‑4

ปุมควบคุมแบบหมุนและเวาหลบพรอมการหนวงตรงกลางเพ่ือปรับความถี่สูงและต่ำของ
สัญญาณไมโครโฟน 1‑4 ถอดตัวสอดสำหรับการเขาถึงปุมควบคุม ชวงการควบคุม:
– ต่ำ = 100 Hz ± 8 dB
– สูง = 10 kHz ± 8 dB

3 การควบคุมระดับอินพุต 5‑6 ปุมควบคุมแบบหมุนเพื่อปรับระดับสัญญาณไมโครโฟน/สาย 5‑6

8

8.1
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หมายเลข รายการ รายละเอียด

4 การควบคุมความถี่สูง/ต่ำสำหรับ
อินพุต 5‑6

ปุมควบคุมแบบหมุนและเวาหลบพรอมการหนวงตรงกลางเพ่ือปรับความถี่สูงและต่ำของ
สัญญาณไมโครโฟน 5‑6 ถอดตัวสอดสำหรับการเขาถึงปุมควบคุม ชวงการควบคุม:
– ต่ำ = 100 Hz ± 8 dB
– สูง = 10 kHz ± 8 dB

5 การควบคุมระดับเสียงดนตรี ปุมควบคุมแบบหมุนเพื่อปรับระดับของแหลงเสียงดนตรีที่เลือก

6 การควบคุมสูง/ต่ำสำหรับอินพุตเสียง
ดนตรี 1‑3

ปุมควบคุมแบบหมุนและเวาหลบพรอมการหนวงตรงกลางเพ่ือปรับความถี่สูงและต่ำของ
แหลงเสียงดนตรีที่เลือก ถอดตัวสอดสำหรับการเขาถึงปุมควบคุม ชวงการควบคุม:
– ต่ำ = 100 Hz ± 8 dB
– สูง = 10 kHz ± 8 dB

7 ตัวเลือกแหลงเสียงดนตรีและตัวแสดง
สถานะ

กดปุม ตัวเลือก ซ้ำๆ เพื่อเลือกระหวางแหลงเสียงดนตรีภายใน (SD/USB/จูนเนอร) กับ
หนึ่งในสามอินพุตเสียงดนตรีที่แผงดานหลังอยางเปนลำดับ LED สีเขียวแสดงถึงแหลงที่
เลือกไว
เมื่อเชื่อมตอแผงติดผนัง PLN-4S6Z และเปดใชงานเพื่อใหมีการควบคุม LED รีโมท จะ
สวาง การกดปุม ตัวเลือก จะเริ่มจากการปดการใชงานแผงติดผนัง กอนที่จะสลับไปที่
อินพุตเสียงดนตรีถัดไป ปุม ตัวเลือก ชวยใหสามารถเลือกเครื่องเลนเสียงดนตรีภายใน
โดยใชและไมใชการควบคุมแผงติดผนัง สำหรับอินพุตเสียงดนตรีอื่นๆ จะตองเปดใช
งานการควบคุมแผงติดผนังจากตัวแผงติดผนังเอง

8 การควบคุมระดับเสียงหลัก ปุมควบคุมแบบหมุนเพื่อปรับสัญญาณเอาตพุตโดยรวมของชุด
– การควบคุมระดับเสียงหลักไมมีผลกระทบตอระดับเสียงของไมโครโฟนประกาศ

PLN-6CS และระดับเสียงของสัญญาณโทรศัพท/ฉุกเฉิน PLN-6CS มีการตั้งคา
ระดับเสียงของตัวเองที่จะตองตั้งคาเพื่อใหความชัดเจนที่สุด อินพุตโทรศัพท/
ฉุกเฉินมีการตั้งคาระดับเสียงของตัวเองดวยเชนกัน (48)

– ระดับเสียงของอินพุตอื่นๆ ทั้งหมดถูกควบคุมโดยการควบคุมระดับเสียงหลักของชุด
All-in-One หรือแผงติดผนัง

9 LED กำลังไฟ LED กำลังไฟสีเขียวแสดงสถานะเปด

10 LED แสดงสถานะความผิดปกติ LED แสดงสถานะความผิดปกติจะสวางเปนสีเหลืองอำพันเพ่ือแสดงวาวงจรการตรวจ
สอบโทนนำรองไมพบโทนนำรองท่ีเอาตพุตของเครื่องขยายเสียงภายในหรือภายนอก
ซึ่งจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อชุดอยูในโหมดการตรวจสอบ ดูขอที่ (25) ใน การกำหนดคาชุด
All-in-One, หนา 21
หมายเหต:ุ ระบบ Plena All‑in‑One ไมไดผานการรับรองสำหรับการใชงานเพื่อการ
เตือนดวยเสียง เมื่อไมมีเหตุผลพิเศษในการตรวจสอบเครื่องขยายเสียงในตัวหรือ
ภายนอก ขอแนะนำใหปดการตรวจสอบเพ่ือลดการใชพลังงานของอุปกรณ

11 สวิตช (โซน) ทั้งหมดและไฟแสดง
สถานะ

เมื่อกดสวิตช ทั้งหมด โซนทั้งหมดจะถูกเปดสวิตช และ LED โซนเอาตพุตทั้งหมดจะ
สวาง

12 มิเตอร LED VU แสดงระดับเอาตพุตสัญญาณ ความแมนยำอยูระหวาง +0 / -3 dB โดยที่
– 0 dB = สีแดง
– -6 dB = สีเหลืองอำพัน
– -20 dB = สีเหลืองอำพัน
– เปดเครื่อง = สีเขียว

13 สวิตชเลือกโซน 1-6 และไฟแสดง
สถานะ

กดสวิตชเพื่อเลือกโซนเอาตพุต สามารถเลือกแตละโซนไดอยางอิสระ เมื่อโซนถูกเลือก
LED สีเขียวที่เกี่ยวของจะติด และสัญญาณเสียงจะถูกสงไปยังโซนนั้น ถามีการเรียกจาก
ไมโครโฟนประกาศซึ่งมีโซนที่เลือกไวในระบบ หรือเมื่อตรวจพบสัญญาณบนอินพุต
โทรศัพท/ฉุกเฉิน LED สีเขียวของโซนทั้งหมดที่ระบุจะกะพริบ เมื่อการเรียกสิ้นสุด
สถานะของโซนจะกลับไปสูสภาวะเดิม
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หมายเลข รายการ รายละเอียด

14 ตัวลดทอนสัญญาณเอาตพุตโซน ปุมควบคุมแบบหมุนสำหรับลดทอนระดับเอาตพุตของแตละโซนอยางอิสระ โดยใชขั้น
การลดทอนตอไปนี้
0dB / -3dB / -6dB / -9dB / -12dB / -15dB

15 แหลงเสียงดนตรีในตัว แหลงเสียงดนตรีประกอบดวยจูนเนอร AM/FM และเครื่องเลน USB/การด SD ดู ชุด
เสียงดนตรีภายใน, หนา 32

16 สวิตชไฟ สลับเปดและปดกำลังไฟของชุด
– I = เปดกำลังไฟของชุด
– 0 = ปดกำลังไฟของชุด
– ขอควรระวัง! 

ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายตอชุด กอนเชื่อมตอสายไฟ ใหตรวจสอบตัวเลือก
แรงดันไฟฟา (17) (ที่แผงดานหลังของชุด) เพื่อใหแนใจวามีการตั้งคาแรงดัน
ไฟฟาของประเทศที่ถูกตอง
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ชุดเสียงดนตรีภายใน
ชุด All‑In‑One มีชุดเสียงดนตรีภายในท่ีมีเครื่องเลน MP3 USB/SD และจูนเนอร FM/AM หนาจอ LCD แสดง
สภาวะของชุด มี 12 ปุมบนแผงดานหนาสำหรับฟงกชันการทำงาน นอกจากนี้ยังสามารถใชรีโมทคอนโทรล IR เพื่อ
ควบคุมชุดแหลงเสียงไดอีกดวย

5

2 3 4

1

รูป 8.3: โมดูลแหล่งเสียง

 
1. จอแสดง USB/SD/จูนเนอร, หนา 33
2. ขั้วตอ USB, หนา 33
3. เซ็นเซอรรีโมทคอนโทรล IR, หนา 33
4. ชองเสียบการด SD, หนา 34
5. เครื่องเลนเพลง, หนา 34
 
แตละรายการจะอธิบายในสวนตอไปนี้

 

8.2
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จอแสดง USB/SD/จูนเนอร

CH+ 5

RANDOMREPEATM3

CD FM  ST

AM

FOLDERALL1

H I K

B

G

A C D E

F

J

รูป 8.4: จอ LCD แสดง SD/USB/จูนเนอร์ (1)

 
(A) ไฟแสดงสถานะ MP3
(B) ไฟแสดงสถานะซ้ำ 1 เพลงหรือซ้ำทั้งหมด
(C) ไฟแสดงสถานะซ้ำโฟลเดอร
(D) ไฟแสดงสถานะสุม
(E) ไฟแสดงสถานะการกำหนดลวงหนา +5
(F) ไฟแสดงสถานะ CH (ชอง)
(G) สถานะเลนหรือหยุดชั่วคราว
(H) ไฟแสดงสถานะแถบวิทยุ
(I) ไฟแสดงสถานะวิทยุ FM สเตอริโอ
(J) ความถี่ หรือหมายเลขเพลงหรือหมายเลขโฟลเดอร
(K) เวลาระยะเวลาของเพลงหรือสถานะที่กำหนดลวงหนา

ขั้วตอ USB
ใชเฉพาะหนวยความจำ USB หรือแฟลชไดรฟที่มีการใชกระแสไฟฟาสูงสุด 500 mA เทานั้น อยาเชื่อมตอ
ฮารดดิสก USB รองรับขนาดหนวยความจำสูงสุด 32 GB
การใชขั้วตอ USB (2)
1. เสียบแฟลชไดรฟ USB เขากับขั้วตอ USB
2. กด สแตนดบาย เพื่อเปดแหลงเสียงดนตรีและ/หรือกด USB/SD เพื่อเลือกอุปกรณ USB
3. ในขณะที่เครื่องเลนเพลงกำลังอานเนื้อหาของอุปกรณ USB จอ LCD จะแสดงคำวา 'USB' แบบกะพริบ

– ถาอานเนื้อหาสำเร็จ เครื่องจะเลนแทร็กเแรกที่พบ
– ถาอานเนื้อหาไมสำเร็จ จอ LCD จะแสดง ‘ไมมี’

4. เมื่อเลนจากแฟลชไดรฟ USB เสร็จแลว เครื่องเลนจะเลนตอจากจูนเนอรโดยอัตโนมัติ

เซ็นเซอรรีโมทคอนโทรล IR
เซ็นเซอร IR (3) จะรับสัญญาณ IR จากรีโมทคอนโทรลที่ใหมาพรอมกับชุด ระยะทางสูงสุดในที่โลงคือ 10 เมตร
และตองมองเห็นไดโดยตรงโดยไมมีสิ่งกีดขวาง

 

8.2.1

8.2.2

8.2.3
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ชองเสียบการด SD
ใชเฉพาะการด SD ความจุสูง (HCSD) ไมเกิน 32 GB สำหรับชุดนี้
การใชชองเสียบการด SD (4)
1. ใสการด SD ในชองเสียบการด SD
2. กด สแตนดบาย เพื่อเปดแหลงเสียงดนตรีและ/หรือกด USB/SD เพ่ือเลือกอุปกรณ SD
3. ในขณะที่เครื่องเลนเพลงกำลังอานเน้ือหาของการด SD จอ LCD จะแสดงคำวา 'SD' แบบกะพริบ

– ถาอานเนื้อหาสำเร็จ เครื่องจะเลนแทร็กเแรกที่พบ
– ถาอานเนื้อหาไมสำเร็จ จอ LCD จะแสดง ‘ไมมี’

4. เมื่อเลนจากการด SD เสร็จแลว เครื่องเลนจะเลนตอจากจูนเนอรโดยอัตโนมัติ

หมายเหต!ุ

ขั้วตอ USB และชองเสียบการด SD สนับสนุนอุปกรณสูงสุด 32 GB ในรูปแบบ FAT32 หรือสูงสุด 4 GB ในรูป
แบบ FAT16 ไฟล MP3 สามารถอยูระหวาง 32 .. 320 kbps

เครื่องเลนเพลง
การทำงานของปุมเครื่องเลนเพลงทั่วไปมีการอธิบายไวในตารางดานลาง สำหรับตำแหนงของแตละปุม ดูขอที่ 5 ใน
สวน ชุดเสียงดนตรีภายใน, หนา 32

ปุม การทำงาน คำแนะนำ

สแตนดบาย เปดหรือปดเครื่องเลน
เสียง

กดปุม สแตนดบาย เพ่ือเปดเครื่องเลนเสียง ชุดจะกลับมาเลนจาก
สภาวะลาสุดกอนที่จะปดเครื่อง สภาวะนี้จะแสดงบน LCD กดปุม
สแตนดบาย อีกครั้งเพ่ือปดเครื่องเลน จอ LCD จะปดและการทำงา
นอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกยกเลิก

USB/SD ปุมเลือก USB/SD กดปุม USB/SD เพื่อเลือกระหวาง USB หรือการด SD

จูนเนอร ปุมเลือกจูนเนอร กดปุม จูนเนอร เพื่อเลือกโหมดจูนเนอร

ตาราง 8.1: การทำงานปุ่มชุดเสียงทั่วไป

 
ตารางตอไปนี้อธิบายการทำงานของปุมที่ใชเมื่อเครื่องเลนดนตรีอยูในโหมดการเลน MP3 สำหรับตำแหนงของ
แตละปุม ดูขอที่ 5 ในสวน ชุดเสียงดนตรีภายใน, หนา 32

ปุม การทำงาน คำแนะนำ

การเลนซ้ำ เมื่อตองการเลนซ้ำตั้งแตหน่ึงเพลงขึ้นไปในอุปกรณ USB หรือ SD:
– กดปุม ซ้ำ เพ่ือเลนเพลงปจจุบันซ้ำ จอ LCD จะแสดง 'REPEAT

1'
– กดปุม ซ้ำ อีกครั้งเพื่อเลนโฟลเดอรปจจุบันซ้ำ จอ LCD จะแสดง

'REPEAT FOLDER'
– กดปุม ซ้ำ อีกครั้งเพื่อเลนเพลงทั้งหมดบนอุปกรณซ้ำ จอ LCD

จะแสดง 'REPEAT ALL'
– กดปุม ซ้ำ อีกครั้งเพื่อยกเลิกการเลนซ้ำ

สุม การเลนสุม โหมดสุม:
– กดปุม สุม เพ่ือสุมเลนทุกเพลงในอุปกรณ USB/SD ที่เลือก จอ

LCD จะแสดง 'RANDOM'
– กดปุม ซ้ำ อีกครั้งเพื่อยกเลิกการเลนสุม

โฟลเดอรยอนกลับ ใชปุม โฟลเดอรยอนกลับ เพ่ือยายกลับไปที่โฟลเดอรกอนหนา

โฟลเดอรเดินหนา ใชปุม โฟลเดอรเดินหนา เพื่อเดินหนาไปยังโฟลเดอรถัดไป

8.2.4

8.2.5

34 th | การทำงาน ระบบ 240W All-In-One

2014.09 | V1.2 | คูมือการใชงาน Bosch Security Systems B.V.



ปุม การทำงาน คำแนะนำ

ขามยอนกลับ กดสั้นๆ ที่ปุม ขามยอนกลับ เพื่อขามแบบยอนกลับไปยังแทร็กกอน
หนา กดปุม ขามยอนกลับ (อยางนอย 2 วินาที) สำหรับการเลนยอน
กลับอยางรวดเร็ว

ขามเดินหนา กดสั้นๆ ที่ปุม ขามเดินหนา เพื่อขามแบบเดินหนาไปยังแทร็กถัดไป กด
ปุม ขามเดินหนา (อยางนอย 2 วินาที) สำหรับการเลนเดินหนาอยาง
รวดเร็ว

ปดเสียง กดปุม ปดเสียง เพื่อปดเสียงเครื่องเลนเพลง กดปุม ปดเสียง อีกครั้งเพื่อ
ยกเลิกการปดเสียง

เริ่มตนหรือหยุดการ
เลนชั่วคราว

– กดปุม เลน/หยุดชั่วคราว เพ่ือเริ่มเลนเพลง
– กดปุม เลน/หยุดชั่วคราว อีกครั้งเพื่อหยุดเลนเพลงชั่วคราว
– เมื่อกดปุม เลน/หยุดชั่วคราว เพื่อเริ่มเลนเพลงอีกครั้ง เพลงจะ

เลนอีกครั้งจุดที่แทร็กหยุดไวเมื่อเพลงถูกหยุดชั่วคราว

หยุด เลนเพลง กดปุม หยุด เพื่อหยุดเลนเพลง จอ LCD จะแสดงจำนวนรวมของเพลง
และโฟลเดอร

ตาราง 8.2: การทำงานของปุ่มเล่น MP3

 
ปุมตอไปนี้จะใชเมื่อเครื่องเลนเพลงอยูในโหมดจูนเนอร FM/AM สำหรับตำแหนงของแตละปุม ดูขอที่ 5 ในสวน ชุด
เสียงดนตรีภายใน, หนา 32

ปุม การทำงาน คำแนะนำ

FM/AM สลับระหวางแถบ FM
และ AM /เลือกโหมด
ภูมิภาค

– เมื่อตองการสลับระหวางแถบ FM/AM ใหกดปุม FM/AM จอ
LCD จะแสดง “AM” หรือ “FM”

– เมื่อตองการเลือกโหมดภูมิภาคอื่น ใหกด FM/AM เปนเวลานาน
กวา 3 วินาที จอ LCD จะแสดง "EUR" หรือ "USA" เปลี่ยนการ
ตั้งคาปจจุบันโดยกด ขามเดินหนา จากนั้นกด จำ เพื่อจัดเก็บการ
ตั้งคานี้ ซึ่งจะเปลี่ยนตารางการปรับสำหรับการสแกนหาสถานี
วิทยุ ภูมิภาคอื่นๆ อาจตองทำตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา
หรือยุโรป

จูนเนอร ปรับละเอียด/สแกน
ความถี่ FM/AM

– เมื่อตองการปรับความถี่ FM/AM ใหใชปุม จูนเนอรขึ้น และ ลง
– เมื่อตองการสแกนความถี่ FM/AM ใหกดปุม จูนเนอรขึ้น หรือ

ลง เปนเวลาอยางนอย 2 วินาที เพ่ือเริ่มตนการคนหาแบบสแกน
อัตโนมัติ การสแกนจะหยุดเมื่อจูนเนอร FM/AM สามารถล็อก
ความถี่ของสถานีวิทยุที่มีความแรงได

หนวยความจำ การตั้งคาหนวยความ
จำ

บันทึกโหมด FM/AM และการเลือกความถี่ลวงหนา M1-M10
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ปุม การทำงาน คำแนะนำ

M1‑M5 การเลือกลวงหนา ปุมเลือกความถี่ลวงหนาหาปุม
วิธีตั้งการเลือกความถี่ลวงหนา
1) คนหาและจับความถี่
2) กดปุม จำ
3) กดปุมเลือกลวงหนา (Mx) คางไวเกิน 1 วินาที
เมื่อตองการเรียกใชสถานีวิทยุที่เลือกไวลวงหนา กด Mx สำหรับการ
เลือกลวงหนา M1-M5

+5 การเลือกลวงหนา ปุมเลือกความถี่ลวงหนา 6‑10
วิธีตั้งการเลือกความถี่ลวงหนา 6‑10
1) คนหาและจับความถี่
2) กดปุม จำ
3) กดปุม +5
4) กดปุมเลือกลวงหนา (Mx) คางไวเกิน 1 วินาที
เมื่อตองการเรียกใชสถานีวิทยุที่เลือกไวลวงหนา กด +5แลวตามดวย
Mx สำหรับการเลือกลวงหนา M6-M10

ตาราง 8.3: การทำงานของปุ่มจูนเนอร์ FM/AM
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การทำงานของปุมรีโมทคอนโทรล
ภาพประกอบตอไปนี้แสดงเคาโครงของปุมการทำงานของรีโมทคอนโทรล

รูป 8.5: การทำงานของรีโมทคอนโทรล

 
การทำงานของปุมรีโมทคอนโทรลจะเหมือนกับที่อธิบายไวสำหรับเครื่องเลนเพลง ยกเวนปุมตอไปนี้ ซึ่งจะมีอยู
เฉพาะในรีโมทคอนโทรล ดู เครื่องเลนเพลง, หนา 34

ปุม การทำงาน คำแนะนำ

0 - 9 + Enter เลือกหมายเลขเพลงหรือ
ความถี่วิทยุที่เฉพาะเจาะจง

ในโหมดเครื่องเลน USB/SD:
ใชปุมตัวเลขเพ่ือปอนหมายเลขของเพลงที่จะเลน ตัวเลข
สองหลักแรกจะเลือกโฟลเดอร และสามหลักถัดไปจะเลือก
เพลง จากนั้นกดปุม Enter เพ่ือเริ่มเลน
ในโหมดจูนเนอร:
ใชปุมตัวเลขเพื่อปอนความถี่ของสถานีวิทยุ จากนั้นกดปุม
Enter เพื่อปรับความถี่นั้น ถาความถี่ไมถูกตอง จูนเนอรจะ
กลับไปสูสภาวะเดิม

CLR ลางรายการที่เลือก กด CLR เพื่อยกเลิกกระบวนการเลือกหมายเลขเพลงหรือ
วิทยุความถี่เฉพาะ และกลับไปสูสภาวะเดิม

คนหา คนหาและจัดเก็บสถานีวิทยุ ในโหมดจูนเนอร: กด คนหา คางไวเกิน 5 วินาท ีจากนั้น
จูนเนอรจะเริ่มคนหาสถานีวิทยุและจัดเก็บสิบสถานีแรกใน
M1-M10 การกดปุมใดๆ จะเปนการขัดจังหวะกระบวนการ
คนหา

ตาราง 8.4: การทำงานของปุ่มรีโมทคอนโทรล
 

8.2.6
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การทำงานของไมโครโฟนประกาศ
รูปตอไปนี้แสดงรายการทั้งหมดของไมโครโฟนประกาศ สวนน้ีจะอธิบายเฉพาะการทำงานของไมโครโฟนประกาศ
สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมตอและการกำหนดคาไมโครโฟนประกาศ โปรดดูที่:
– การเชื่อมตอไมโครโฟนประกาศ, หนา 18
– การกำหนดคาฮารดแวรไมโครโฟนประกาศ, หนา 24
– การกำหนดคาซอฟตแวรไมโครโฟนประกาศ, หนา 25
 
ไมโครโฟนประกาศ PLN‑6CS ใชสำหรับการประกาศไปยังโซนที่เลือกของระบบ All‑in‑One

7

9

1

2

4

5

126

8

11 10

3

รูป 8.6: การทำงานของไมโครโฟนประกาศ PLN‑6CS

 

หมายเลข รายการ รายละเอียด

1 ไมโครโฟนคอนเดนเซอรแบบคอ
หมุนรอบ

ไมโครโฟนทิศทางเดียวคุณภาพสูง

2 ปุมโซน/LED โซน (1-6) – เมื่อตองการเลือกโซน กดปุมโซนและ LED ของโซนที่สอดคลองกันจะสวาง
– เมื่อตองการยกเลิกการเลือกโซน กดปุมโซนอีกครั้งและ LED ของโซนที่สอดคลอง

กันจะดับ

3 ปุม All call (เรียกทั้งหมด) – เมื่อตองการเลือกทุกโซน กดปุม All call LED ของโซนทั้งหมดจะสวาง
– เมื่อตองการยกเลิกการเลือกทุกโซนที่เลือก กดปุม All call อีกครั้ง LED ของโซน

จะดับ

8.3
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4 ปุมกดเพื่อพูด (PTT): – เมื่อกดปุม PTT และไมมีการเรียกที่มีลำดับความสำคัญสูงกวาท่ีกำลังทำงานอยูจาก
ไมโครโฟนประกาศอื่นหรือจากอินพุตโทรศัพท/ฉุกเฉินโทร ก็จะมีการเรียกในโซน
ที่เลือก LED พูดจะสวางขึ้นเปนสีเขียวในขณะที่เรียก ถามีการกำหนดคาโทนเสียง
เรียกความสนใจที่ไมโครโฟนประกาศนี้ การเรียกจะเริ่มตนดวยโทนเสียงนี้และ
LED พูดจะกะพริบในระหวางที่เลนโทนเสียงเพื่อเปนขอบงชี้วาใหรอกอนที่จะพูด
ไฟแสดงสถานะโซนของโซนที่ระบุสถานที่ทั้งหมดบนชุด All‑in‑One จะกะพริบ
ระหวางการเรียก การเรียกจะหยุดเมื่อปลอยปุม PTT

– เมื่อกดปุม PTT แตระบบไมวางเนื่องจากมีการเรียกอื่นท่ีมีลำดับความสำคัญสูงกวา
ไมโครโฟนประกาศจะรอและ LED พูดจะสวางเปนสีเหลืองอำพัน เมื่อการเรียกที่มี
ลำดับความสำคัญสูงกวาเสร็จสิ้นแลว ไมโครโฟนประกาศจะทำการเรียกตอไป และ
LED พูดจะเปล่ียนเปนสีเขียว เมื่อปลอยปุม PTT กอนที่การเรียกซึ่งมีลำดับความ
สำคัญสูงกวาจะเสร็จสิ้น การเรียกจะถูกยกเลิก

– เมื่อกดปุม PTT แตไมมีการเลือกโซนใดไวกอน LED พูดจะสวางเปนสีเหลือง
อำพัน เมื่อกดปุม PTT คางไวและไมมีการเรียกที่มีลำดับความสำคัญสูงกวาที่กำลัง
ทำงานอยู หลังจาก 3 วินาทีการเลือกโซนกอนหนาจะถูกนำมาใชโดยอัตโนมัติและ
LED พูดจะเปล่ียนเปนสีเขียว

5 LED พูด LED พูดแสดงสถานะของไมโครโฟนประกาศดังตอไปนี้
– ปด - ไมโครโฟนประกาศนี้ไมมีกิจกรรม
– สีเหลืองอำพัน - ระบบไมวาง หรือไมมีการเลือกโซน
– สีเขียว - การเรียกกำลังทำงานอยู ผูใชสามารถพูดได
– สีเขียวกะพริบ - การเรียกกำลังทำงานอยู และไมวางโดยมีโทนเสียงเรียกความ

สนใจ

7 LED กำลังไฟ – LED สีเขียวสวางบงชี้วาเปดเครื่องอยู
– LED สีเขียวดับบงชี้วาปดเครื่องอยู

 
 

ระบบ 240W All-In-One การทำงาน | th 39

Bosch Security Systems B.V. คูมือการใชงาน 2014.09 | V1.2 |



การทำงานของแผงติดผนัง 
สวนนี้จะอธิบายเฉพาะการทำงานของแผงติดผนัง สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมตอและการกำหนดคาแผงติดผนัง
โปรดดูที่:
– การเชื่อมตอแผงติดผนัง, หนา 20
– การกำหนดคาแผงติดผนัง, หนา 28
 
แผงติดผนัง PLN‑4S6Z ใชในการควบคุมชุด All‑in‑One จากระยะไกล แผงติดผนังเชื่อมตอกับชุด All-in-One
ดวยสาย CAT-5 และสามารถทำงานแทนการควบคุมการทำงนของชุด All-in-One การกดปุมเปดใชงานจะเปนการ
สลับระหวางการควบคุมบนแผงดานหนาของชุด All-in-One หรือการควบคุมผานแผงติดผนัง แผงติดผนังสามารถ
เลือกแหลงเสียงดนตร ีเลือกโซนที่รับเสียงดนตร ีและสามารถควบคุมระดับเสียงหลักได
นอกจากนี้ยังสงอินพุตไมโครโฟนและสายท่ีมีการควบคุมระดับเปนอินพุตระยะไกลสำหรับระบบ All-in-One อีกดวย

12

3

7

8

645

หมายเลข รายการ รายละเอียด

1 ปุมโซน 1-6 /LED โซน 1-6 – เมื่อตองการเลือกโซน กดปุมโซนและ LED ของโซนที่สอดคลองกันจะสวาง
– เมื่อตองการยกเลิกการเลือกโซน กดปุมโซนอีกครั้งและ LED ของโซนที่สอดคลอง

กันจะดับ

2 ปุม All call – เมื่อตองการเลือกทุกโซน กดปุม ทั้งหมด ไฟ LED ของโซนทั้งหมดจะสวาง
– เมื่อตองการยกเลิกการเลือกทุกโซนที่เลือก กดปุม ทั้งหมด อีกครั้ง LED ของโซน

จะสวาง

3 ตัวเลือกแหลงเสียงดนตรี กดปุม เลือก ซ้ำๆ เพื่อเลือกระหวางเครื่องเลนเสียงดนตรีภายในของชุด All‑in‑One
(USB/SD/จูนเนอร) กับอินพุตเสียงดนตร ี1-3 LED ที่สอดคลองกนัจะสวางเพื่อแสดง
การเลือก

8.4
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7 ระดับเสียงหลักของรีโมท ใชการควบคุมระดับเสียง หลัก ของรีโมทเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงหลักของชุด All-in-One
ควบคุมระดับเสียงหลักของรีโมทจะทำงานเฉพาะเมื่อเปดใชงานบนแผงติดผนังดวยปุม
เปดใชงาน (7) หรือเมื่อเปดใชงานโดยการตั้งคาตัวเลือกเสียงดนตรีของชุด All-in-One
(7) ไวที่ รีโมท

8 ปุมเปดใชงาน – เมื่อตองการเปดใชงานแผงติดผนัง กดปุม เปดใชงาน LED ที่สอดคลองกันจะสวาง
– เมื่อตองยกเลิกการใชงานแผง กดปุม เปดใชงาน อีกครั้ง
– LED เปดใชงานสีเขียวจะกระพริบอยางรวดเร็ว (5 Hz) เมื่อสัญญาณที่มีลำดับ

ความสำคัญสูงกวากำลังทำงานบนชุด All-in-One ซึ่งอาจเปนสัญญาณบนอินพุต
โทรศัพท/ฉุกเฉินหรือจากไมโครโฟนประกาศ LED เปดใชงาน จะกะพริบชาๆ (1
Hz) เมื่อถูกปดใชงาน
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การแกปญหา
ปญหา สาเหตุที่เปนไปได การแกปญหาที่อาจเกิดขึ้น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตรวจไมพบอุปกรณจัดเก็บ
ขอมูล USB/SD

อุปกรณไมเปนไปตามขอกำหนด
เฉพาะเกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บขอมูล
USB

ใชอุปกรณที่สอดคลองกับคลาสของ
อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB
หมายเหต:ุ ไมรองรับเครื่องเลนเสียง
บางประเภทที่อยูในคลาสของอุปกรณ
ภาพ และไมสามารถตรวจหาตัวอาน
การดแฟลชบางประเภทดวย

มีการใชงานฮับชองเสียบ USB อยู ฮับชองเสียบ USB บางชองทำงานไม
ถูกตอง ถาเปนกรณีน้ี ใหลองใชฮับ
USB อื่น หรือเชื่อมตออุปกรณจัดเก็บ
ขอมูลกับพอรต USB โดยตรง
หมายเหต:ุหากในฮับ USB มีหนวย
ความจำเสียบอยูหลายตัว อุปกรณจะ
อานเจอเพียงตัวเดียว

ไมรองรับรูปแบบที่ใช ใชไดเฉพาะรูปแบบ FAT16 หรือ
FAT32

การเชื่อมตอไปยังชุดถูกยกเลิก
เนื่องจากแหลงจายไฟของพอรต USB
มีกระแสไฟฟาเกิน

รอสักครู พิกัด (กระแสไฟฟาที่
กำหนด) ของชุดนี้อยูที่ไมเกิน 500
mA ใชเฉพาะอุปกรณจัดเก็บขอมูล
USB ที่ตรงตามมาตรฐานเหลานี้ ถา
พอรต USB ลัดวงจรเปนเวลานาน จะ
เกิดความเสียหาย

การแบงพารติชันในการด SD หรือ
อุปกรณ USB ไมถูกตอง

ใหฟอรแมต USB หรือการด SD กับ
พีซีที่มั่นใจวาใหผลลัพธท่ีดี

 
 
ไมสามารถเลนแทร็ก MP3
หรือ AAC ได
 

ไมรองรับรูปแบบที่ใช โปรดดูที่ หัวขอ ชุดเสียงดนตรีภายใน,
หนา 32 เกี่ยวกับรูปแบบที่รองรับ
หมายเหต:ุ รองรับรูปแบบ MP3 ได
สูงสุด 320 kbps

ไฟลมีการปองกันการคัดลอก ไมสามารถเลนไฟลที่มีการปองกันการ
คัดลอกในชุดนี้

 
 
ไมมีเอาตพุตเสียง

สายสัญญาณเสียงหลวมและ/หรือไม
ไดเชื่อมตออยางถูกตอง

ตรวจสอบเพ่ือใหแนใจวาสายสัญญาณ
เสียงมีการเชื่อมตอกับชุดอยางแนน
หนา

เครื่องผสมเสียงทำงานไมถูกตอง ตรวจสอบตัวเลือกแหลงเสียงดนตรีและ
การตั้งคาระดับเสียงในเครื่องผสม
สัญญาณเสียง

กำลัง Phantom ถูกปดใชงานสำหรับ
ไมโครโฟนอิเล็กเตรต/คอนเดนเซอร

เปดใชแหลงจายไฟ Phantom หรือ
ใชไมโครโฟนแบบไดนามิก

ไมมีจัมเปอรเชื่อมตอระหวาง Insert
out กับ Insert in เพื่อเชื่อมตออินพุต
เครื่องขยายกำลังกับเอาตพุตเครื่อง
ขยายเสียงเบื้องตน

เปลี่ยนจัมเปอรหรือใชสายสั้นที่มีปล๊ัก
RCA สองตัว

9

42 th | การแกปญหา ระบบ 240W All-In-One

2014.09 | V1.2 | คูมือการใชงาน Bosch Security Systems B.V.



ปญหา สาเหตุที่เปนไปได การแกปญหาที่อาจเกิดขึ้น

การควบคุมเครื่องเลนเพลงอยูในโหมด
หยุดชั่วคราวหรือปดเสียง

กดปุม เลน/หยุดชั่วคราว เพื่อเริ่มเลน

 
เสียงเพี้ยนหรือมีเสียงรบกวน

สายสัญญาณเสียงหลวมและ/หรือไม
ไดเชื่อมตออยางถูกตอง

ตอสายสัญญาณเสียงกับแจ็คอินพุต
สายของเครื่องผสมสัญญาณเสียง DJ

แจ็คและ/หรือปลั๊กของแจ็คสกปรก เช็ดฝุนหรือสิ่งสกปรก แลวเสียบปลั๊ก
ของแจ็คอีกครั้ง

ชุดไมทำงาน สายไฟหลุดหรือปดสวิตชอยู เสียบสายไฟและเปดสวิตช

การบริการลูกคา
หากความผิดปกติไมสามารถแกไขได โปรดติดตอซัพพลายเออร หรือผูวางระบบ หรือติดตอตัวแทน Bosch
โดยตรง
 

9.1
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การบำรุงรักษา
ตัวเครื่องตองการการบำรุงรักษานอยมาก อยางไรก็ตาม ในการรักษาตัวเครื่องใหอยูในสภาพที่ดี ควรดำเนินการดัง
ตอไปนี้
– ทำความสะอาดตัวเครื่อง:

– ทำความสะอาดตัวเครื่องอยางสม่ำเสมอดวยผาที่ไมทิ้งเศษผา ชุบน้ำหมาด
– ทำความสะอาดชองอากาศเขา:

– ฝุนสามารถสะสมในตัวเครื่องไดจากการทำงานของพัดลมภายใน ดังน้ันจึงควรทำความสะอาดชอง
อากาศเขาเปนประจำทุกป

– ตรวจสอบการเชื่อมตอและการตอสายดินอยางสม่ำเสมอ:
– เพื่อใหแนใจวาการเชื่อมตอสายทั้งหมดกับตัวเครื่องนั้นแนนหนาดี
– การเชื่อมตอกราวนด (Protective Earth) ของสวนประกอบของระบบ

!
คำเตือน!

มีแรงดันไฟเมนซึ่งเปนอันตรายอยูภายในตัวเครื่อง ปลดแหลงจายไฟเมนกอนที่จะทำงานบำรุงรักษาใดๆ
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ขอมูลทางเทคนิค
ขอมูลตอไปนี้เกี่ยวของกับชุด Plena All-in-One รุน PLN-6AIO240 และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ ไมโครโฟน
ประกาศ PLN-6CS และแผงติดผนัง PLN-4S6Z

ชุด All-in-One
 

คุณสมบัติทางไฟฟา

แหลงจายไฟเมน  

แรงดันไฟฟา 115/230 Vac +/- 15%, 50/60 Hz

ขนาดของฟวส 6.3 A (230 Vac)
10 A (115 Vac)

ปริมาณการใชพลังงาน สูงสุด 720 W

 

ประสิทธิภาพการทำงาน  

ความถี่ตอบสนอง สัญญาณเขาไมโครโฟน: 100 Hz – 15 kHz +1/-3dB
สัญญาณเขาไลน: 50 Hz – 20 kHz +1/-3dB
(+1/‑3 dB @ สัญญาณออกพิกัดอางอิง ‑10 dB)

ความเพี้ยน <1% ที่ กำลัง สัญญาณออก ที่กำหนด, 1 kHz

การควบคุมเสียงทุม +/- 8 dB @ 100 Hz

การควบคุมเสียงแหลม +/- 8 dB @ 10 kHz

 

อุปกรณระยะไกล 2 ชอง

สัญญาณเขา ไมโครโฟนประกาศ RJ45 สำหรับ PLN‑6CS

สัญญาณขาเขาแผงควบคุมสำหรับติดบนผนัง RJ45 สำหรับ PLN‑4S6Z

 

สัญญาณเขาไมโครโฟน/ไลน 6x

สัญญาณเขา 1 (หนาสัมผัส กดเพื่อพูด สำหรับลำดับ
ความสำคัญ/ความชัดเจน)

RJ45 สำหรับ PLE‑1CS หรือ PLE‑1SCS
XLR 3‑ขา, balanced, Phantom

สัญญาณเขา 2-6 (พรอมดวยตัวตรวจจับสัญญาณ
สำหรับลำดับความสำคัญ/ความชัดเจน)

XLR 3‑ขา , balanced, Phantom

ความไว 1.5 mV (ไมโครโฟน); 200 mV (ไลน)

อิมพิแดนส >600 โอหม (ไมโครโฟน); >10 กิโลโอหม (ไลน)

S/N (คงที่ที่ระดับความดังสูงสุด) >65 dBA (ไมโครโฟน); >70 dBA (ไลน)

CMRR (ไมโครโฟน) >40 dB (50 Hz ถึง 20 kHz)

เสียงชวงบน >25 dB

11
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แหลงจายไฟ Phantom 18 V – ไมมีโหลด

ตัวตรวจจับระดับ (VOX) ที่สัญญาณเขา 1-6 ระยะเวลาที่จะทำงานเมื่อถึงขีดจำกัดที่กำหนด 150 มิลลิ
วินาที; เวลาที่ใชในการคลายบีบอัด 3 วินาที

 

แหลงจายไฟแบตเตอรี่  

แรงดันไฟฟา 24 Vdc (22 Vdc – 28 Vdc)

กระแสไฟฟา 12 A

 

อินพุตเสียงดนตรี 3x

ขั้วตอ Cinch, สเตอริโอแปลงเปนโมโน

ความไว 500 mV (อินพุต 1/2) และ 300 mV (อินพุต 3)

อิมพิแดนส 10 kohm

S/N (คงที่ที่ระดับความดังสูงสุด) > 65 dBA

S/N (คงที่ที่ระดับความดังต่ำสุด/ปดเสียง) > 75 dBA

เสียงชวงบน >20 dB

 

ฉุกเฉิน / โทรศัพท 1 ตัว

ขั้วตอ ขั้วสกรูเสียบแบบยุโรป 7‑ขา

ความไวของสัญญาณไลนขาเขา 100 mV

ความไวของสัญญาณขาเขา 100V 100 โวลต

อิมพีแดนซของสัญญาณไลนขาเขา 600 โอหม

S/N (คงที่ที่ระดับความดังสูงสุด) > 70 dBA

ตัวตรวจจับระดับ (VOX) คาขีดจำกัด 50 mV; ระยะเวลาที่จะทำงานเมื่อถึงขีดจำกัดที่
กำหนด 150 มิลลิวินาท;ี เวลาที่ใชในการคลายบีบอัด
3 วินาที

 

ตัวแทรก 1 ตัว

ขั้วตอ Cinch

ระดับที่กำหนด 1 V

อิมพิแดนส >10 kohm

 

จูนเนอร FM  

ความเพี้ยน <1 %

คาความเพี้ยนเชิงฮารมอนิกโดยรวม (1 kHz) < 0.8 %

เรนจของ FM 87.5 - 108 MHz
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ความถี่ตอบสนอง 60 Hz - 12 kHz

การกำจัดสัญญาณระดับกลาง ≥ 70 dB

Image rejection ≥ 50 dB

อัตรา S/N ≥ 50 dB

ความถี่กลาง 10.7 MHz

ระดับความไวสัญญาณขาเขา 8 μV

ความไวการจูนอัตโนมัติ ≤ 50 μV

อินพุตเสาอากาศ 75 โอหม (โคแอ็กเชียล)

 

จูนเนอร AM  

เรนจของ AM 530 - 1602 kHz

ระดับความไวของสัญญาณขาเขา 30 μV

 

เครื่องเลนเสียงระบบดิจิตอล 1 ตัว

ความถี่ตอบสนอง 20 Hz ถึง 20 kHz

อัตรา S/N > 70 dBA

คาความเพี้ยนเชิงฮารมอนิกโดยรวม (1 kHz) <1 %

รูปแบบที่รองรับ MP3, 32 - 320 kbps

 

สัญญาณขาออก หลัก/เสียงดนตรี 1 ตัว

ขั้วตอ XLR 3 ขา แบบ balanced

ระดับที่กำหนด 1 V

อิมพิแดนส <600 โอหม

 

สัญญาณลำโพงขาออก 100 V  

ขั้วตอ Screw, floating

กำลังไฟทั้งหมด 240 W

Direct output 100/70 V, 8 โอหม

สัญญาณขาออกโซน 1-6 100/70/50/35/25/17 V

 

ลักษณะอุปกรณ

ขนาด (สูง x กวาง x ลึก) 133 x 430 x 365 มม. มีขาตั้ง
(กวาง 19 นิ้ว, สูง 3 U)

น้ำหนัก ประมาณ 18 กก.
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การติดตั้ง ติดตั้งโดยลำพัง ตูชั้นวาง 19 นิ้ว

สี สีเทาเขม

 

สภาพแวดลอม

อุณหภูมิในการทำงาน -10 ºC ถึง +45 ºC (14 ºF ถึง +113 ºF)

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

ความชื้นสัมพัทธ <95% (ไมมีการควบแนน)

 

ขอกำหนดเฉพาะทั่วไปดานประสิทธิภาพ

เสียงรบกวนอะคูสติก < 45 dB SPL, วัดที่ 1 เมตรเหนือชุด

MTBF 1,200,000 ชั่วโมงที่ 25°C
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ไมโครโฟนประกาศ (Call Station)
คุณสมบัติทางไฟฟา

แหลงจายไฟ  

แรงดันไฟฟา 24 Vdc
(24 Vdc จายโดย PLN‑6AIO240)

ความสิ้นเปลืองกระแสไฟฟา <50 mA

ประสิทธิภาพการทำงาน  

ความไวอคูสติกที่กำหนด 85 dB SPL @ 1 kHz (การตั้งคาอัตราการขยายสัญญาณ
ลวงหนา 0 dB)

ระดับสัญญาณขาออกที่กำหนด 1 V

ระดับสัญญาณเสียงขาเขา (สูงสุด) 110 เดซิเบล SPL

การตั้งคาอัตราการขยายสัญญาณลวงหนา  

คาขีดจำกัดของอุปกรณจำกัดสัญญาณ 1 V

อุปกรณจำกัดอัตราบีบอัด 1:20

ความเพี้ยน <2% (สัญญาณเขาสูงสุด)

ระดับสัญญาณเสียงรบกวนขาเขา (เทียบเทา) 25 dBA SPL

ความถี่ตอบสนอง 100 Hz ถึง 14 kHz +/-6 dB

ฟลเตอรเสียงพูด -3dB @ 315 Hz, high-pass, 6 dB/oct

อิมพีแดนซสัญญาณขาออก 200 โอหม

การเลือก  

โทนเสียง 1, 2 หรือ 4 โทนเสียง เลือกบนไมโครโฟนประกาศ

ลักษณะอุปกรณ

ขนาดของฐาน (สูง x กวาง x ลึก) 55 x 108 x 240 มม.
(1.57 x 3.97 x 9.25 นิ้ว)

น้ำหนัก ประมาณ 0.5 กก. (1.1 ปอนด)

การติดตั้ง แบบตั้งโตะ

สี สีเทาเขมพรอมสีเงิน

ความยาวของกานไมโครโฟนรวมไมโครโฟน 390 มม. (15.35 นิ้ว)

การเชื่อมตอ 2 x RJ45, Cat‑5, ความยาวสูงสุด 600 ม.

สภาพแวดลอม

อุณหภูมิในการทำงาน -10ºC ถึง +45ºC (14ºF ถึง +113ºF)

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

ความชื้นสัมพัทธ <95% (ไมมีการควบแนน)
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แผงติดผนัง
คุณสมบัติทางไฟฟา

แหลงจายไฟ  

ชวงแรงดันไฟฟา 24 Vdc, จายโดยเครื่องขยายเสียงที่เชื่อมตอ

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟา (ปกต)ิ <50 mA

ขั้วตอ 1 x ชองเสียบ RJ45 (ภายในแผงติดผนัง)

ลักษณะอุปกรณ

ขนาด (สูง x กวาง x ลึก) 115 x 115 x 70 มม.
(4.5 x 4.5 x 2.8 นิ้ว)

น้ำหนัก ประมาณ 0.6 กก. (1.3 ปอนด)

สภาพแวดลอม

อุณหภูมิในการทำงาน -10ºC ถึง +45ºC (14ºF ถึง +113ºF)

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

ความชื้นสัมพัทธ <95% (ไมมีการควบแนน)

 

การปฏิบัติตามกฎดานความปลอดภัย
ขอมูลตอไปนี้เกี่ยวของกับชุด Plena All-in-One รุน PLN-6AIO240 และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ ไมโครโฟน
ประกาศ PLN-6CS และแผงติดผนัง PLN-4S6Z

ความปลอดภัย IEC/EN 60065

EMC EN 55103-1
EN 55103-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

สภาพแวดลอม EN 50581

  

US UL 60065
FCC Part 15B

CA CSA C22.2.60065

CN CCC

AU/NZ C-Tick
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