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1 ความปลอดภยั

ก่อนการตดิตัง้หรือใช้งานผลติภณัฑ์นี ้โปรดอา่นคำ แนะนำ เพ่ือความปลอดภยัซึ่งเป็นเอกสารหลายภาษาแยกตา่งหาก: ข้อแนะนำ การใช้งานอยา่งปลอดภยั
(Safety_ML) คำ แนะนำ เหลา่นีใ้ช้ร่วมกบัอปุกรณ์ทัง้หมดท่ีเช่ือมตอ่กบัแหลง่จา่ยไฟเมนได้

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภยั

เคร่ือง ระบบ Plena All-in-One ออกแบบมาเพ่ือเชื่อมตอ่กบัเครือขา่ยกระจายไฟฟา้สาธารณะ

– เพ่ือไมเ่กิดความเสี่ยงตอ่การถกูไฟฟา้ช็อต จะต้องยกเลกิการเช่ือมตอ่แหลง่จา่ยไฟเมนก่อนเร่ิมการปฏิบตังิานทัง้หมด
– ไมค่วรให้มีสิ่งใดมากีดขวางชอ่งการระบายอากาศ

– การเดนิสายจากภายนอกเพ่ือเชื่อมตอ่กบัอปุกรณ์นีจ้ะต้องตดิตัง้โดยบคุลากรท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมเทา่นัน้

– และจะต้องดำ เนินการโดยเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการรับรองเทา่นัน้

– ใช้อปุกรณ์นีใ้นภมิูอากาศระดบัปานกลาง

!

ระวัง!
คำ แนะนำ สำ หรับการซ่อมบำ รุงนีจ้ดัทำ ขึน้สำ หรับการใช้งานโดยบุคลากรที่มีคุณสมบตัเิหมาะสมเท่านัน้

เพ่ือลดความเสี่ยงจากไฟฟา้ช็อต ห้ามทำ การซอ่มแซมใดๆ นอกเหนือจากท่ีระบเุอาไว้ในคำ แนะนำ การใช้งาน เว้นแตใ่นกรณีท่ีคณุมีคณุสมบตัเิหมาะสมเทา่นัน้

อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเก่า
อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์หรือเคร่ืองใช้ไฟฟา้ท่ีสิน้สดุอายกุารใช้งานจะต้องเก็บแยกเอาไว้ตา่งหาก และจดัสง่ไปผา่นกระบวนการรีไซเคลิท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม (โดย
สอดคล้องกบัระเบียบวา่ด้วยเศษเหลือทิง้ของผลติภณัฑ์ไฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส์ของยโุรป - European Waste Electrical and Electronic
Equipment Directive)
ในการทิง้อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟา้เก่า ควรดำ เนินการผา่นระบบการจดัเก็บและสง่กลบัของแตล่ะประเทศ
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2 เก่ียวกับคู่มือนี ้

2.1 วัตถุประสงค์ของคู่มือ

คู่มือเลม่นีมี้จดุประสงค์เพ่ือให้ข้อมลูท่ีจำ เป็นในการตดิตัง้ การกำ หนดคา่ การใช้งาน และการบำ รุงรักษาระบบ Plena All‑In‑One

2.2 เอกสารดจิติอล

คู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์นีย้งัมีในรูปแบบเอกสารดจิิตอลแบบ Adobe Portable Document Format (PDF) อีกด้วย
ดขู้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ได้ท่ี: www.boschsecurity.com

2.3 กลุ่มเป้าหมาย

คู่มือนีจ้ดัทำ ไว้สำ หรับผู้ตดิตัง้ ผู้ปฏิบตังิาน และผู้ใช้ระบบ Plena

2.4 การแจ้งเตอืนและสัญลักษณ์แจ้งให้ทราบ

คู่มือนีส้ามารถใช้ได้กบัสญัญาณส่ีประเภท โดยประเภทจะเก่ียวข้องกบัผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้หากไมมี่การสงัเกต สญัลกัษณ์เหลา่นีจ้ะเรียงลำ ดบัจากผลกระทบน้อยท่ีสดุ

ไปถงึผลกระทบร้ายแรงท่ีสดุซึ่งได้แก่:

แจ้งเตอืน!
มีข้อมลูเพ่ิมเตมิ โดยปกตแิล้ว การไมส่งัเกต ‘การแจ้งให้ทราบ’ จะไมส่ง่ผลให้เกิดความเสยีหายตอ่อปุกรณ์หรือการบาดเจ็บ

!

ระวัง!
อปุกรณ์และทรัพย์สนิอาจได้รับความเสยีหาย หรือผู้ใช้อาจได้รับบาดเจ็บเลก็น้อยหากไมส่งัเกตการแจ้งเตือน

!

คำ เตอืน!
อปุกรณ์และทรัพย์สนิอาจได้รับความเสยีหายร้ายแรง หรือผู้ใช้อาจได้รับบาดเจ็บรุนแรงหากไมส่งัเกตการแจ้งเตือน

อันตราย!
การไม่สังเกตการแจ้งเตอืนสามารถทำ ให้เกดิอันตรายถงึชีวติหรือได้รับบาดเจบ็รุนแรง
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2.5 ตารางการแปลงหน่วย

คู่มือนีใ้ช้หนว่ย SI เพ่ือแสดงความยาว ปริมาณ อณุหภมิู และอ่ืนๆ โดยหนว่ยเหลา่นีส้ามารถแปลงเป็นหนว่ยท่ีไมใ่ชม่าตราเมตริกโดยใช้ข้อมลูท่ีให้ไว้ด้านลา่งนี ้

1 นิว้ = 25.4 มม. 1 มม. = 0.03937 นิว้

1 นิว้ = 2.54 ซม. 1 ซม. = 0.3937 นิว้

1 ฟตุ = 0.3048 ม. 1 ม. = 3.281 ฟตุ

1 ไมล์ = 1.609 กม. 1 กม. = 0.622 ไมล์

ตาราง 2.1: การแปลงหนว่ยความยาว

1 ปอนด์ = 0.4536 กก. 1 กก. = 2.2046 ปอนด์

ตาราง 2.2: การแปลงหนว่ยปริมาณ

1 psi = 68.95 hPa 1 hPa = 0.0145 psi

ตาราง 2.3: การแปลงหนว่ยความดนั

แจ้งเตอืน!
1 hPa = 1 mbar

°F = 
_
 . °C + 32

9
5

°C = 
_
 . (°F - 32)

5
9

2.6 ลขิสทิธ์ิและข้อสงวนสทิธิ

สงวนลขิสทิธ์ิ ห้ามมิให้มีการทำ ซ้ำ หรือเผยแพร่สว่นหนึ่งสว่นใดของเอกสารฉบบันี ้ไมว่า่จะในรูปแบบใดและโดยผา่นชอ่งทางใดๆ ก็ตาม ทัง้ในแบบอิเลก็ทรอนิกส์ ในเชิง
จกัรกล การถ่ายเอกสาร การบนัทกึเสยีง หรือรูปแบบอื่นใด โดยไมไ่ด้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้จดัพิมพ์เสยีก่อน สำ หรับข้อมลูในการขออนญุาตพิมพ์ซ้ำ และ

การคดัลอก โปรดตดิตอ่ Bosch Security Systems B.V.
เนือ้หาและภาพประกอบอาจเปล่ียนแปลงได้โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

2.7 ประวัตเิอกสาร

วนัท่ีวางจำ หนา่ย เวอร์ชั่นเอกสาร เหตผุล

2014.08.14 V1.0 ฉบบัพิมพ์ครัง้ท่ี 1

2014.08.18 V1.1 สว่น 1: เพ่ิม WEEE

2014.09.03 V1.2 แก้ไขสว่น 5.3, 11.3 และ 11.4

2019.08.28 V1.21 แก้ไขสว่น 8.2.6
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3 ภาพรวมของระบบ

3.1 Plena
ระบบ Plena All-in-One เป็นสว่นหนึ่งของของกลุ่มผลติภณัฑ์ Plena โดยกลุ่มผลติภณัฑ์ Plena มีระบบเสยีงประกาศสาธารณะสำ หรับสถานท่ีท่ีผู้คน

รวมตวักนัเพ่ือทำ งาน สกัการะ ค้าขาย หรือพกัผอ่น ระบบนีคื้อกลุ่มของสว่นประกอบของระบบท่ีผสานรวมเพ่ือสร้างระบบเสยีงประกาศสาธารณะซึ่งออกแบบมาเพ่ือการใช้

งานทกุรูปแบบ กลุ่มผลติภณัฑ์ Plena ประกอบด้วย:
– Mixer
– ปรีแอมป์

– เคร่ืองขยายสญัญาณเสียง

– อปุกรณ์แหลง่เสยีงดนตรี

– โปรแกรมจดัการข้อความดจิิตอล

– Feedback suppressor
– ไมโครโฟนประกาศ

– ระบบ "All-In-One"
– ระบบเตือนภยัด้วยเสยีง

– อปุกรณ์จบัเวลา

– Charger
– เคร่ืองขยายเสียงแบบลปู

สว่นประกอบตา่งๆ ออกแบบเพ่ือให้ใช้งานร่วมกบัอปุกรณ์อื่นโดยใช้ข้อมลูจำ เพาะด้านเสยีง ระบบไฟฟา้ และลกัษณะอปุกรณ์ท่ีตรงกนั
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3.2 ระบบ Plena All-in-One
ระบบ Plena All‑in‑One คือโซลชูนัแบบเบด็เสร็จสำ หรับการประกาศ เรียกคน และเลน่เพลงในพืน้หลงั (BGM) ระบบนีป้ระกอบด้วยผลติภณัฑ์ตอ่ไปนี ้ซึ่ง
สามารถสั่งซือ้แยกตา่งหากได้

– ชุด PLN‑6AIO240 All‑in‑One

รูปภาพ 3.1: บลอ็กไดอะแกรมของชดุ All‑in‑One

ชดุ All‑in‑One เป็นผลติภณัฑ์หลกัของระบบ All‑in‑One และเช่ือมตอ่กบัสว่นประกอบตอ่ไปนี ้
– เคร่ือง mixer amplifier 240 W
– เคร่ืองเลน่ SD และ USB ท่ีสามารถเลน่ไฟล์ท่ีเข้ารหสัแบบ MP3 จากอปุกรณ์ SD และ USB



10 th | ภาพรวมของระบบ ระบบ 240W All-In-One

2019.08 | V1.21 | คู่มือการใช้งาน Bosch Security Systems B.V.

– จนูเนอร์ AM/FM ท่ีควบคมุด้วยระบบดจิิตอลสำ หรับการรับสญัญาณจากสถานีวิทยุ

เคร่ืองขยายเสียงผสมสามารถเช่ือมตอ่และผสมสญัญาณจากแหลง่ท่ีมาเสริมได้สงูสดุสามสญัญาณและไมโครโฟนได้สงูสดุหกตวั โดยใช้การจดัลำ ดบัความสำ คญัหรือการ

สลบัแบบ VOX สามารถสง่สญัญาณเอาต์พตุไปยงัโซนตา่งๆ ได้ถงึหกแหง่ซึ่งมีการควบคมุลดทอนสญัญาณแบบแยกกนัเป็นอิสระ สามารถขยายชดุด้วยเคร่ืองขยาย
กำ ลงัเสยีงเพ่ิมเตมิ เชน่ ใช้ LBB1935/20 เป็นเคร่ืองขยายเสียงสำ รองหรือใช้สำ หรับการทำ งานแบบ 2 ชอ่ง

– ไมโครโฟนประกาศ PLN‑6CS

ไมโครโฟนประกาศ PLN‑6CS เป็นอปุกรณ์ระยะไกลสำ หรับการประกาศไปยงัโซนท่ีเลอืกของระบบ All‑in‑One สามารถเช่ือมตอ่ชดุ All‑in‑One กบั
ไมโครโฟนประกาศได้สงูสดุหกตวัในการกำ หนดคา่แบบพว่งกนัโดยใช้สาย Cat‑5 ท่ีเข้าปลายสายด้วยขัว้ตอ่ RJ45

– แผงตดิผนัง PLN‑4S6Z

แผงตดิผนงั PLN‑4S6Z ใช้ในการควบคมุชดุ All‑in‑One จากระยะไกล ซึ่งจะเช่ือมตอ่กบัชดุ All‑in‑One โดยใช้สาย Cat‑5 ท่ีเข้าปลายสายด้วยขัว้
ตอ่ RJ45

– ไมโครโฟนประกาศ PLE‑1CS or PLE‑1SCS

ไมโครโฟนประกาศ PLE‑1CS หรือ PLE‑1SCS เป็นไมโครโฟนประกาศทกุชอ่งสญัญาณท่ีสามารถใช้กบัชดุ All‑in‑One สำ หรับการประกาศโดยไมต้่อง
เลอืกโซน ใช้เช่ือมตอ่กบัชดุ All‑in‑One โดยใช้สาย Cat‑5 ท่ีเข้าปลายสายด้วยขัว้ตอ่ RJ45
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4 บรรจุภณัฑ์และการขนส่ง

ก่อนใช้งานระบบ Plena All‑in‑One โปรดอา่นสว่นนีเ้พ่ือให้แนใ่จวา่คณุมี

สว่นประกอบทัง้หมดสำ หรับการเช่ือมตอ่และการใช้งานระบบ

4.1 การเปิดบรรจุภณัฑ์

– ควรเปิดบรรจภุณัฑ์และจบัอปุกรณ์นีด้้วยความระมดัระวงั

– หากมีสว่นประกอบใดๆ ท่ีดเูหมือนจะได้รับความเสยีหาย ให้แจ้งผู้สง่ทนัที
– ลอกฟิล์มพลาสตกิปอ้งกนัออกจากจอแสดงผลด้วยความระมดัระวงั

!

ระวัง!
ห้ามใช้วัสดุที่แหลมคม

– หากมีรายการใดๆ ขาดหายไป ให้แจ้งตวัแทน Bosch ของคณุ
– บรรจภุณัฑ์เดมิเป็นอปุกรณ์บรรจท่ีุปลอดภยัท่ีสดุในการขนสง่ผลติภณัฑ์ และสามารถใช้ในการสง่คืนผลติภณัฑ์เพ่ือรับการซอ่มแซมในกรณีท่ีจำ เป็น

4.2 จดัส่งมาพร้อมผลติภณัฑ์

ชุด PLN‑6AIO240 Plena All-in-One

จำ นวน ส่วนประกอบ

1 ชดุ All‑in‑One

1 ม. สาย Cat‑5 ท่ีมีการเข้าปลายสายแบบ RJ45 สำ หรับอะแดปเตอร์

1 อะแดปเตอร์สำ หรับเชื่อมตอ่ไมโครโฟนตัง้โต๊ะ PLE‑1CS หรือ PLE‑1SCS ผา่นการเดนิสาย Cat‑5 แบบมีชีลด์

1 สายไฟ AC (สำ หรับเต้าเสยีบไฟแบบยโุรป)

1 คำ แนะนำ เพ่ือความปลอดภยั

1 เสาอากาศภายในอาคาร AM

1 ขัว้ตอ่ RJ45 สำ หรับเสาอากาศ FM

1 คู่ตวัยดึสำ หรับการตดิตัง้ในตู้ชัน้วางขนาด 19 นิว้

1 ชดุรีโมทคอนโทรล (ไมร่วมแบตเตอรี่)

1 คู่มือการตดิตัง้และการใช้งาน

ไมโครโฟนประกาศ PLN‑6CS Plena All-in-One

จำ นวน ส่วนประกอบ

1 ไมโครโฟนประกาศ All‑in‑One

1 ม. สาย Cat‑5 พร้อมปลั๊ก RJ45

1 ปลั๊กตวัเข้าปลายสาย

แผงตดิผนัง PLN‑4S6Z Plena All-in-One

จำ นวน ส่วนประกอบ

1 All‑in‑One Wall Panel

1 ม. สาย Cat‑5 พร้อมปลั๊ก RJ45
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5 การตดิตัง้

5.1 ตดิตัง้ชุด All-in-One ในตู้ชัน้วางขนาด 19 นิว้ (อุปกรณ์เสริม)
ชดุนีเ้หมาะสำ หรับการใช้งานบนโต๊ะ อยา่งไรก็ตาม คณุสามารถตดิตัง้ชดุในตู้ชัน้วางขนาด 19 นิว้ได้ด้วยเชน่กนั สำ หรับการใช้งานแบบตดิตัง้ในตู้ชัน้วางขนาด 19 นิว้:
– ฉากยดึสำ หรับตดิตัง้ตู้ชัน้วาง 19 นิว้ให้มาพร้อมผลติภณัฑ์

– สกรู 6 ตวัและแหวนรองสำ หรับรองสกรูขนาดสัน้ซึ่งยดึฝาครอบกบัตวัเคร่ือง
– สกรูยดึชัน้และน็อตยดึแบบมาตรฐาน (ไมไ่ด้ให้มาพร้อมกบัผลติภณัฑ์)

รูปภาพ 5.1: ตดิตัง้ชดุในตู้ชัน้วางขนาด 19 นิว้

แจ้งเตอืน!
หากคุณตดิตัง้ชุดในตู้ชัน้วาง 19 นิว้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า
- ถอดขาตัง้บนโต๊ะออกจากด้านลา่งของชดุ
- อากาศร้อนท่ีถกูขบัออกทางด้านข้างสามารถถ่ายเทได้
- ชดุจะต้องมีอณุหภมิูไมเ่กินอณุหภมิูทำ งานสงูสดุ (อณุหภมิูบรรยากาศ +45°C)
- มีการระบายอากาศและด้านหลงัอปุกรณ์มีพืน้ท่ีเพียงพอสำ หรับสายไฟและการเช่ือมตอ่ตา่งๆ ประมาณ 10 ซม./4 นิว้

5.2 ตดิตัง้ไมโครโฟนประกาศ

1. ไมโครโฟนประกาศจะใช้เป็นอปุกรณ์ตัง้โต๊ะ อยา่วางผลติภณัฑ์นีใ้นตำ แหนง่ท่ีอาจมีของเหลวหกใส่

2. เม่ือตดิตัง้ไมโครโฟนประกาศ อยา่ทำ ในสิ่งตอ่ไปนี ้
– งอสายเกิน "รัศมีการงอ" ตามท่ีผู้ผลติกำ หนด
– ตดิตัง้สายในลกัษณะท่ีทำ ให้เกิดความเสยีหายหรือเป็นอนัตราย

3. ตรวจสอบวา่ขัว้ตอ่ RJ45 มีแถบลอ็กท่ีแข็งแรง และจะไมเ่กิดหลดุออกมาโดยไมไ่ด้ตัง้ใจเมื่อตดิตัง้แล้ว
โปรดดท่ีู การเชือ่มต่อไมโครโฟนประกาศ, หนา้ 17

แจ้งเตอืน!
สามารถกำ หนดค่าไมโครโฟนประกาศสำ หรับ All-in-One แต่ละเคร่ืองได้สูงสุดหกตวั
ระยะของสายสงูสดุจากชดุ All-in-One ไปยงัไมโครโฟนประกาศตวัสดุท้ายคือ 600 เมตร
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5.3 ตดิตัง้แผงตดิผนัง

แผงตดิผนงัประกอบด้วยแผงควบคมุแบบเรียบและฉากยดึด้านหลงัซึ่งใช้สำ หรับการตดิตัง้ผลติภณัฑ์บนผนงัหรือพืน้ผิวเรียบ สายสามารถเข้าได้ทางด้านหลงัและด้านข้าง
ของฉากยดึ

ซึ่งทำ ให้สามารถใช้ฉากยดึกบัพืน้ท่ีตอ่ไปนี ้

– ผนงัก่ออิฐแข็ง โดยจะเดนิสายภายนอกบนผิวผนงัและเข้าสู่ผลติภณัฑ์จากด้านข้าง หรือ
– โครงสร้างแบบมีกรอบ ซึ่งสายจะอยู่ภายในชอ่งและต้องเข้าสู่ผลติภณัฑ์จากทางด้านหลงั

1. ถอดสกรูยดึสี่ตวัท่ีแผงควบคมุด้านหน้าเพ่ือแยกออกจากฉากยดึ อยา่ถอดสกรูอื่นๆ ออกจากฉากยดึ เพราะสกรูเหลา่นัน้ใช้เพ่ือยดึสว่นประกอบ
2. คอ่ยๆ ถอดแผงควบคมุออกจากฉากยดึ และวางไว้ในท่ีปลอดภยั ระวงัอยา่ให้เกิดความเสยีหายตอ่แผงวงจรที่ด้านหลงัของแผงควบคมุ
3. ตดิฉากยดึเข้ากบัพืน้ผิวเรียบ ดงันี ้

– ตรวจสอบให้แนใ่จวา่สาย RJ45 สามารถเข้าสู่ผลติภณัฑ์ได้สะดวก

– ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ไมมี่สายไฟฟา้ได้รับความเสยีหายจากการหมนุสกรูตดิฉากยดึ

– ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ฉากยดึไมเ่อียงและอยู่ในแนวตรงก่อนท่ีจะตดิ

– เว้นพืน้ท่ีให้เพียงพอรอบๆ ฉากยดึเพ่ือให้สามารถตดิตัง้แผงควบคมุได้อยา่งงา่ยดาย
4. ตัง้คา่จมัเปอร์ท่ีด้านหลงัของแผงควบคมุ

5. ร้อยสาย RJ45 ผา่นฉากยดึแล้วเสยีบกบัขัว้ตอ่ RJ45 ท่ีด้านหลงัของแผงควบคมุ
– ขอแนะนำ ให้ใช้ขัว้ตอ่ RJ45 ท่ีสัน้ท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้เพ่ือเพ่ิมรัศมีการงอของสายในท่ีแคบ
– ตรวจสอบให้แนใ่จวา่สวิตช์ของชดุ All‑in‑One ปิดอยู่ก่อนเสยีบสาย RJ45

6. คอ่ยๆ วางแผงควบคมุในฉากยดึ ระวงัไมใ่ห้เกิดความเสยีหายตอ่แผงวงจรหรือสาย RJ45
7. ยดึแผงควบคมุด้วยสกรูยดึสี่ตวั อยา่ขนัจนแนน่เกินไป

โปรดดู

– การเชือ่มต่อแผงติดผนงั, หนา้ 19
– การกำ หนดค่าแผงติดผนงั, หนา้ 27
– การเชือ่มต่อแผงติดผนงั, หนา้ 19
– การกำ หนดค่าแผงติดผนงั, หนา้ 27
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6 การเช่ือมต่อ

6.1 การเช่ือมต่อชุด All‑in‑One
รูปตอ่ไปนีแ้สดงชิน้สว่นทัง้หมดในแผงด้านหลงัของชดุ All‑in‑One สว่นนีจ้ะอธิบายเฉพาะชิน้สว่นท่ีใช้สำ หรับการเช่ือมตอ่ชดุ All‑in‑One สำ หรับข้อมลูเก่ียว
กบัการกำ หนดคา่อปุกรณ์ โปรดดท่ีู การกำ หนดค่าชดุ All-in-One, หนา้ 20
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รูปภาพ 6.1: แผงด้านหลงั

หมายเลข รายการ รายละเอียด

18 เต้ารับไฟเมน: การเช่ือมตอ่สำ หรับสายไฟเมน: 115/230 VAC ±15%, 50/60 Hz.

19 ที่ใส่ฟิวส์สายเมน เปลี่ยนฟิวส์ด้วยฟิวส์ประเภทเดียวกนัเทา่นัน้ ดงันี ้T6.3 A สำ หรับ 230 V หรือ T10 A สำ หรับ 115 V

20 การต่อสายดนิกับตวัเคร่ือง ยดึสกรูท่ีขัว้สำ หรับการเช่ือมตอ่สายดนิกบัสายดนิท่ีปลอดภยั ในกรณีท่ีเคร่ืองไมไ่ด้เช่ือมตอ่กบัเต้ารับไฟท่ีตอ่สายดนิ

21 ขัว้อนิพุต DC 24 V การเช่ือมตอ่แหลง่จา่ยไฟ DC 24 V กบัขัว้อินพตุ การปอ้งกนัการกลบัขัว้ในตวั ชว่งแรงดนัไฟฟา้อินพตุ: 22‑28 Vdc,
กระแสไฟฟา้สงูสดุ 12 A ท่ีกำ ลงัเอาต์พตุ -3 dB

22 ขัว้เอาต์พุตโดยตรง ขัว้เอาต์พตุเคร่ืองขยายเสียงท่ีไมไ่ด้รับผลกระทบจากตวัเลอืกโซนและการควบคมุระดบัโซน ขัว้เอาต์พตุตอ่ไปนีส้ามารถใช้งานได้:
0 V/8 โอห์ม/ 70 V/100 V เอาต์พตุมีการปอ้งกนัการลดัวงจร

23 ขัว้เปิด/ปิดระยะไกล เคร่ืองจะเปิดเม่ือมีการจา่ยไฟ DC 24 V (22‑28 Vdc) ในการใช้ฟังก์ชนันีอ้ยา่งถกูต้อง จะต้องตัง้คา่สวิตช์เมนบน
เคร่ืองไปที่ปิด และไมค่วรใช้ไฟสำ รอง DC 24 V

29 อนิพุตเสียงดนตรี 2 และ 3 ชอ่งเสยีบ RCA สำ หรับเชื่อมตอ่อปุกรณ์ภายนอก สญัญาณสเตอริโอจะถกูแปลงเป็นโมโน

– ความไวของอินพตุเสยีงดนตรี 2: 500 mV, 10 กิโลโอห์ม ไมส่มดลุ
– ความไวอินพตุเสยีงดนตรี 3: 300 mV, 10 กิโลโอห์ม ไมส่มดลุ

30 อนิพุตเสียงดนตรี 1 ขัว้ตอ่สายแจ๊ค TRS/XLR สำ หรับเชื่อมตอ่แหลง่สญัญาณเสียงดนตรีแบบโมโนภายนอก

– ความไวของอินพตุ 1: 500 mV, 10 กิโลโอห์ม ไมส่มดลุ

32 Input 6 – อินพตุ 6 ไมโครโฟนหรือสาย พร้อมด้วยขัว้ตอ่อินพตุสญัญาณสายแจ็ค TRS/ XLR แบบสมดลุ
– ความไวอินพตุ 6 ไมโครโฟน: 1.5 mV, 600 โอห์ม แบบสมดลุ
– ความไวของอินพตุ 6 สาย: 200 mV, 10 กิโลโอห์ม แบบสมดลุ

34 อนิพุต 5: – อินพตุ 5 ไมโครโฟนหรือสาย พร้อมด้วยขัว้ตอ่อินพตุสญัญาณสายแจ็ค TRS/ XLR แบบสมดลุ
– ความไวอินพตุ 5 ไมโครโฟน: 1.5 mV, 600 โอห์ม แบบสมดลุ
– ความไวของอินพตุ 5 สาย: 200 mV, 10 กิโลโอห์ม แบบสมดลุ

35 Input 4 – อินพตุ 4 ไมโครโฟน พร้อมด้วยขัว้ตอ่อินพตุสญัญาณสายแจ็ค TRS/ XLR แบบสมดลุ
– ความไวอินพตุ 4 ไมโครโฟน: 1.5 mV, 600 โอห์ม แบบสมดลุ
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หมายเลข รายการ รายละเอียด

37 Input 3 – อินพตุ 3 ไมโครโฟน พร้อมด้วยขัว้ตอ่อินพตุสญัญาณสายแจ็ค TRS/ XLR แบบสมดลุ
– ความไวอินพตุ 3 ไมโครโฟน: 1.5 mV, 600 โอห์ม แบบสมดลุ

38 Input 2 – อินพตุ 2 ไมโครโฟน พร้อมด้วยขัว้ตอ่อินพตุสญัญาณสายแจ็ค TRS/ XLR แบบสมดลุ
– ความไวอินพตุ 2 ไมโครโฟน: 1.5 mV, 600 โอห์ม แบบสมดลุ

41 Input 1 – อินพตุ 1 ไมโครโฟน พร้อมด้วยขัว้ตอ่อินพตุสญัญาณสายแจ็ค TRS/ XLR แบบสมดลุ
– ความไวอินพตุ 1 ไมโครโฟน: 1.5 mV, 600 โอห์ม แบบสมดลุ

42 อนิพุต 1 ขัว้ต่อ RJ45 อินพตุนีมี้ไว้สำ หรับไมโครโฟนประกาศเรียกทกุชอ่งสญัญาณ PLE-1CS หรือ PLE-1SCS ซึ่งเช่ือมตอ่ด้วยสาย
CAT-5 และกลอ่งอะแดปเตอร์ (ให้มาพร้อมกบัชดุ) ซึ่งทำ ให้สามารถใช้สาย Cat- 5 มาตรฐานสำ หรับความยาวท่ีแตก
ตา่งกนัได้

การกำ หนดขาของ RJ45 มีดงันี ้
– ขา 1: เสยีง+
– ขา 2: เสยีง-
– ขา 3: สายดนิ
– ขา 4: ทริกเกอร์+
– ขาท่ี 5: ทริกเกอร์- (สายดนิ)
– ขา 6‑8: ไมไ่ด้เช่ือมตอ่
การปิดหน้าสมัผสัระหวา่งขา 4 และ 5 จะเปิดใช้งานสญัญาณโทนเสียงและให้ความสำ คญักบัอินพตุ 1 โดยจะปิดสญัญาณใน

อินพตุอื่นๆ ยกเว้นอินพตุโทรศพัท์/ฉกุเฉิน (46/47) สวิตช์ PTT (40) จะต้องอยู่ท่ี เปิด

44 เอาต์พุต 8Ω MOH ขัว้เอาต์พตุเสยีงดนตรีรอสายแบบไมส่มดลุ 1 W สำ หรับการตรวจสอบแหลง่เสยีงดนตรีภายในหรือสญัญาณอินพตุเสยีงดนตรี

1-3 ซึ่งเลอืกจากตวัเลอืกแหลง่เสยีงดนตรี (7)

45 เอาต์พุต MOH แบบสมดุล สญัญาณเสียงดนตรีรอสายแบบสมดลุแยกด้วยหม้อแปลง 600 โอห์ม, 1 Vrms สำ หรับการตรวจสอบแหลง่สญัญาณเสียง

ดนตรีภายในหรือสญัญาณอินพตุเสยีงดนตรี 1-3 ซึ่งเลอืกจากตวัเลอืกแหลง่เสยีงดนตรี (7)

46 อนิพุตโทรศัพท์/ฉุกเฉิน 100 V อินพตุ 100 V แบบสมดลุ เข้ากนัได้กบัสญัญาณสายลำ โพง อินพตุนีมี้ฟังก์ชนัเกต (VOX) เม่ือระดบัสญัญาณเกินระดบั

-10 dB อินพตุจะได้รับลำ ดบัความสำ คญัสงูสดุและแทนท่ีอินพตุอื่นๆ ทัง้หมด

47 อนิพุตโทรศัพท์/ฉุกเฉิน เหมือนกบัอินพตุ (46) แตมี่ความไวอินพตุ 100 mV, อิมพีแดนซ์ 600 โอห์ม

49 ตวัเช่ือมต่อไมโครโฟนประกาศ ขัว้ตอ่ RJ45 สำ หรับไมโครโฟนประกาศ PLN-6CS สงูสดุหกตวัท่ีเช่ือมตอ่แบบเชื่อมโยง สามารถใช้สาย Cat-5
ทั่วไปแบบหุ้มหรือไมหุ่้มฉนวนสำ หรับการเช่ือมตอ่ระหวา่งระบบ ความยาวสงูสดุถงึไมโครโฟนประกาศตวัสดุท้ายคือ 600 เมตร
การกำ หนดขาของขัว้ตอ่นี ้มีดงันี ้
– ขา 1: เสยีง เข้า+
– ขา 2: เสยีง เข้า-
– ขา 3: สายดนิ
– ขา 4: ไมไ่ด้เช่ือมตอ่
– ขา 5: ไมไ่ด้เช่ือมตอ่
– ขา 6: + 24 Vdc < 800 mA
– ขา 7: RS485+
– ขา 8: RS485-

50 ขัว้ต่อแผงตดิผนัง ขัว้ตอ่ RJ45 สำ หรับแผงตดิผนงั PLN-4S6Z หนึ่งแผง สามารถใช้สาย Cat-5 ทั่วไปแบบหุ้มหรือไมหุ่้มฉนวนสำ หรับ
การเช่ือมตอ่ระหวา่งระบบ การกำ หนดขาของขัว้ตอ่นี ้มีดงันี ้
– ขา 1: เสยีง เข้า+
– ขา 2: เสยีง เข้า-
– ขา 3: สายดนิ
– ขา 4: ไมไ่ด้เช่ือมตอ่
– ขา 5: ไมไ่ด้เช่ือมตอ่
– ขา 6: + 24 VDC < 800 mA



16 th | การเช่ือมตอ่ ระบบ 240W All-In-One

2019.08 | V1.21 | คู่มือการใช้งาน Bosch Security Systems B.V.

หมายเลข รายการ รายละเอียด

– ขา 7: RS485+
– ขา 8: RS485-

51 เอาต์พุตสำ หรับเคร่ืองขยายเสียงภายนอก เอาต์พตุแบบสมดลุ 0 dBV, 600 โอห์มที่ขัว้ตอ่ตวัเมีย XLR สำ หรับการเช่ือมตอ่กบัเคร่ืองขยายเสียงภายนอก เพ่ือใช้เป็น
เคร่ืองขยายเสียงท่ีสองในกรณีท่ีใช้โหมดชอ่งคู่หรือใช้เป็นเคร่ืองขยายเสียงสำ รอง

52 Rec out เอาต์พตุบนัทกึท่ีชอ่งเสยีบ RCA
– เอาต์พตุนีใ้ห้สญัญาณเอาต์พตุโมโนแบบไมส่มดลุ 350 mV ก่อนการควบคมุระดบัเสยีงหลกั

53 Insert in อินพตุของขัน้เคร่ืองขยายกำ ลงั ในกรณีสว่นใหญ่ อินพตุนีจ้ะเช่ือมตอ่โดยตรงกบัขัว้ "Insert out" (54) แตค่ณุสามารถ

เช่ือมตอ่อีควอไลเซอร์หรืออปุกรณ์เสยีงอ่ืนๆ ระหวา่ง "Insert out" และ "Insert in" ได้
– ชอ่งเสยีบ RCA อินพตุแบบไมส่มดลุ 0 dBV, 10 กิโลโอห์ม

54 Insert out เอาต์พตุของขัน้เคร่ืองขยายเสียงเบือ้งต้นภายใน

– ชอ่งเสยีบ RCA อินพตุแบบไมส่มดลุ 0 dBV, 600 กิโลโอห์ม

56 สำ รอง ไมใ่ช้งาน

57 ขัว้ Ext Amp in 0-100V เอาต์พตุของเคร่ืองขยายกำ ลงัภายนอกเสริมจะเชื่อมตอ่กบัอินพตุนี ้สามารถใช้เคร่ืองขยายเสียงภายนอกเป็นเคร่ืองขยายเสียง
สำ รองหรือเป็นเคร่ืองขยายเสียงท่ีสองในโหมดชอ่งคู่

– พิกดักระแสไฟฟา้สงูสดุ 7 A (50 Hz ถงึ 20 kHz)

58 ขัว้เอาต์พุตโซน 1-6 ขัว้เอาต์พตุสำ หรับโซน 1 ถงึ 6 แตล่ะโซนสามารถเลือกได้อยา่งอิสระและมีขัว้ 100 V‑0 V

59 ขัว้อนิพุต AM/FM ชดุของอินพตุสำ หรับเสาอากาศ AM 300 โอห์ม และเสาอากาศ FM 75 โอห์ม ขัว้ตอ่เสาอากาศ AM และเสาอากาศ
FM จะให้มาพร้อมกบัชดุ

6.2 การเช่ือมต่ออะแดปเตอร์ไมโครโฟน

ใช้อะแดปเตอร์ไมโครโฟนร่วมกบัสาย Cat-5 หุ้มฉนวนเพ่ือเชื่อมตอ่ไมโครโฟนประกาศ PLE-1CS หรือ PLE-1SCS เข้ากบัขัว้ตอ่ RJ45 อินพตุ 1
(42) สาย CAT-5 ไมหุ่้มฉนวนอาจมีเสยีงฮมั และไมแ่นะนำ ให้ใช้

รูปภาพ 6.2: อะแดปเตอร์ไมโครโฟน
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รูปภาพ 6.3: ผงัการเช่ือมตอ่อะแดปเตอร์ไมโครโฟน
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6.3 การเช่ือมต่อไมโครโฟนประกาศ

รูปตอ่ไปนีแ้สดงรายการทัง้หมดของไมโครโฟนประกาศ สว่นนีจ้ะอธิบายเฉพาะชิน้สว่นท่ีใช้สำ หรับการเช่ือมตอ่ไมโครโฟนประกาศ สำ หรับข้อมลูเก่ียวกบัการกำ หนดคา่และ
การใช้งานไมโครโฟนประกาศ โปรดดท่ีู
– การกำ หนดค่าฮาร์ดแวร์ไมโครโฟนประกาศ, หนา้ 23
– การกำ หนดค่าซอฟต์แวร์ไมโครโฟนประกาศ, หนา้ 24
– การทำ งานของไมโครโฟนประกาศ, หนา้ 35
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รูปภาพ 6.4: การเช่ือมตอ่ไมโครโฟนประกาศ PLN‑6CS

หมายเลข รายการ รายละเอียด

6 สำ รอง ไมใ่ช้งาน

9 ขัว้ต่อ RJ45 
(อนิพุต)

ใช้สาย Cat-5 มาตรฐานแบบหุ้มหรือไมหุ่้มฉนวนเพ่ือเชื่อมตอ่ไมโครโฟนประกาศกบัชดุ All‑in‑One หรือกบัไมโครโฟน
ประกาศตวัก่อนหน้าท่ีตอ่แบบเชื่อมโยง

10 ขัว้ต่อ RJ45 
(ต่อพ่วง)

ใช้สาย Cat-5 มาตรฐานแบบหุ้มหรือไมหุ่้มฉนวนเพ่ือเชื่อมตอ่ไมโครโฟนประกาศกบัชดุ All‑in‑One หรือกบัไมโครโฟน
ประกาศตวัถดัไปที่ตอ่แบบเชื่อมโยง ขัว้ตอ่ RJ45 (9) และ (10) จะตอ่แบบแบบขนานและสามารถทำ งานแทนกนัได้
ไมโครโฟนประกาศตวัสดุท้ายในสายต้องมีปลั๊กปลายสายในชอ่งเสยีบ RJ45 ท่ีวา่งเพ่ือให้ได้ประสทิธิภาพท่ีดีท่ีสดุในกรณีท่ีใช้

สายยาว ปลั๊กปลายสายขนาดเลก็ท่ีมีลกัษณะเหมือนขัว้ตอ่ RJ45 ทั่วไปจะมาพร้อมกบัไมโครโฟนประกาศแตล่ะตวั
เม่ือไมโครโฟนประกาศตอ่กนัแบบเชื่อมโยง ตวัเข้าปลายสายบางสว่นจะไมไ่ด้ใช้งาน เน่ืองจากมีการเข้าปลายสายเฉพาะท่ี
ไมโครโฟนประกาศตวัสดุท้ายเทา่นัน้

11 แจค็ DC แจ็ค DC สำ หรับเชื่อมตอ่แหลง่จา่ยไฟภายนอก 24 Vdc +/- 10%, >100 mA ขาตรงกลางเป็น +, วงแหวน
เป็น - แจ็ค DC นีจ้ะใช้เฉพาะเม่ือใช้สายยาวมาก และ/หรือมีการเช่ือมตอ่ไมโครโฟนประกาศจำ นวนมากแบบเช่ือมโยง

12 สำ รอง ไมใ่ช้งาน
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แจ้งเตอืน!
สามารถเช่ือมตอ่ไมโครโฟนประกาศแบบเช่ือมโยงได้สงูสดุหกตวั ความยาวสายสงูสดุไปยงัไมโครโฟนประกาศตวัสดุท้ายคือ 600 เมตร และไมโครโฟนประกาศตวั
สดุท้ายจะต้องเสยีบปลั๊กปลายสายในขัว้ตอ่แบบตอ่พว่ง
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6.4 การเช่ือมต่อแผงตดิผนัง

สว่นนีจ้ะอธิบายถงึการเช่ือมตอ่แผงตดิผนงั สำ หรับข้อมลูเก่ียวกบัการกำ หนดคา่และการใช้งานแผงตดิผนงั โปรดดท่ีู
– การกำ หนดค่าแผงติดผนงั, หนา้ 27
– การทำ งานของแผงติดผนงั , หนา้ 37
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รูปภาพ 6.5: การเช่ือมตอ่แผงตดิผนงั

หมายเลข รายการ รายละเอียด

4 อนิพุตสาย อินพตุสายในชอ่งเสยีบแจ็คโทรศพัท์สเตอริโอขนาด 3.5 มม (1/8 นิว้) สำ หรับแหลง่เสยีงดนตรีในระบบ เชน่ เอาต์พตุหฟัูง
ของสมาร์ทโฟน สญัญาณจะถกูผสมกบัไมโครโฟนท่ีอินพตุไมโครโฟนแผงตดิผนงั (5) และสญัญาณไมโครโฟน/สายท่ีอินพตุ
1-6 ของชดุ All-in-One ลำ ดบัความสำ คญัของสญัญาณจะเหมือนกบัอินพตุเสยีงดนตรีของชดุ All-in-One มีความ
ไว 200 mV แบบไมส่มดลุ สญัญาณแบบสเตอริโอแปลงเป็นโมโน อิมพีแดนซ์อินพตุ 10 กิโลโอห์ม

5 อนิพุตไมโครโฟน อินพตุไมโครโฟนท่ีชอ่งเสยีบ XLR ตวัเมียสำ หรับไมโครโฟนในระบบ สญัญาณจะถกูผสมกบัอินพตุสายท่ีแผงตดิผนงั (4)
และสญัญาณไมโครโฟน/สายท่ีอินพตุ 1-6 ของชดุ All‑in‑One ลำ ดบัความสำ คญัของสญัญาณจะเหมือนกบัอินพตุเสยีง

ดนตรีของชดุ All‑in‑One มีความไว 2 mV แบบสมดลุ อิมพีแดนซ์อินพตุ 600 โอห์ม มีแหลง่จา่ยไฟ Phantom
ท่ีสามารถกำ หนดคา่ด้วยจมัเปอร์ภายใน

ไมไ่ด้แสดงไว้

ในแบบวาด

ช่องเสียบ RJ45 แผงตดิผนงัจะเช่ือมตอ่กบัชดุ All-in-One โดยใช้สาย Cat‑5 ท่ีเข้าปลายสายด้วยขัว้ตอ่ RJ45 สายนีมี้ไว้สำ หรับการ
รับสง่ข้อมลู RS485 และจา่ยไฟ DC สำ หรับแผงตดิผนงัด้วย ชอ่งเสยีบ RJ45 อยู่ภายในแผงตดิผนงั เม่ือต้องการเข้า
ถงึชอ่งเสยีบ ให้ถอดแผงควบคมุด้านหน้า
หมายเหตุ: ห้ามใช้ปลอกหรือบตูสาย RJ45 เพ่ือเข้าปลายสายนี ้เพราะอาจทำ ให้ไมส่ามารถเสยีบสายเข้ากบัอปุกรณ์ หรือ
อาจเกินรัศมีการงอ

โปรดดู

– ติดตั้งแผงติดผนงั, หนา้ 13
– ติดตั้งแผงติดผนงั, หนา้ 13
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7 การกำ หนดค่า

7.1 การกำ หนดค่าชุด All-in-One
รูปตอ่ไปนีแ้สดงชิน้สว่นทัง้หมดในแผงด้านหลงัของชดุ All‑in‑One สว่นนีจ้ะอธิบายเฉพาะชิน้สว่นท่ีใช้สำ หรับการกำ หนดคา่ชดุ All‑in‑One สำ หรับข้อมลูเก่ียว
กบัการเช่ือมตอ่ชดุ โปรดดท่ีู การเชือ่มต่อชดุ All‑in‑One, หนา้ 14
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รูปภาพ 7.1: แผงด้านหลงั

หมายเลข รายการ รายละเอียด

17 ปุ่มเลือกแรงดนัไฟในสายเมน สวิตช์เลื่อนเพ่ือเลอืกแรงดนัไฟฟา้ในสาย AC (115 Vac/230 Vac) ให้ตรงกบัแรงดนัไฟเมนของประเทศท่ีนำ ชดุไปใช้
งาน

24 การเลือกโหมด – ช่องทางเดยีว (โหมด 1) - เคร่ืองขยายกำ ลงัภายในทำ หน้าท่ีเป็นเคร่ืองขยายกำ ลงัสำ หรับทัง้เสยีงดนตรีและการเรียก
เคร่ืองขยายเสียงภายนอกเสริมที่เช่ือมตอ่ระหวา่งขัว้ (51) กบั (57) จะทำ หน้าท่ีเป็นเคร่ืองขยายเสียงสำ รองในกรณี
ท่ีมีการเปิดใช้งานการตรวจสอบเคร่ืองขยายเสียงด้วยสวิตช์ (25) ในโหมดชอ่งทางเดียว เสยีงดนตรีจะถกูขดัจงัหวะเม่ือ
มีการเรียก

– ช่องคู่ (โหมด 2) - เคร่ืองขยายกำ ลงัภายในทำ หน้าท่ีเป็นเคร่ืองขยายกำ ลงัสำ หรับชอ่งเสยีงดนตรี ในขณะท่ีเคร่ือง

ขยายกำ ลงัภายนอกท่ีเช่ือมตอ่ระหวา่งขัว้ (51) กบั (57) ทำ หน้าท่ีเป็นเคร่ืองขยายเสียงสำ หรับชอ่งเรียก ในกรณีท่ีมี

การเปิดใช้งานการตรวจสอบเคร่ืองขยายเสียงด้วยสวิตช์ (25) เคร่ืองขยายกำ ลงัภายในยงัทำ หน้าท่ีเป็นเคร่ืองขยาย
เสยีงสำ รองสำ หรับชอ่งการเรียกด้วย ในโหมดชอ่งคู่ การเรียกไปยงัโซนอ่ืนจะไมข่ดัจงัหวะโซนท่ีมีเสยีงดนตรี

25 สวติช์ตรวจสอบ (20 kHz) – เม่ือตัง้คา่ไปท่ี เปิด โทนนำ ร่อง 20 kHz ท่ีหไูมไ่ด้ยินจะถกูเพ่ิมลงในสญัญาณเสียง และการตรวจสอบเคร่ืองขยาย
กำ ลงัจะถกูเปิดใช้งาน เม่ือเคร่ืองขยายกำ ลงัเสยีและไมส่ามารถตรวจพบโทนนำ ร่องได้อีก LED แสดงสถานะความผิด
ปกตจิะสวา่งขึน้และเคร่ืองขยายเสียงสำ รองจะทำ งานแทน (ถ้ามี) เกณฑ์การตรวจจบัโทนนำ ร่องท่ีขัว้ 100 V คือ
10 V +3 dB/-1 dB

– เม่ือตัง้คา่สวิตช์ตรวจสอบไปที่ ปิด จะไมมี่โทนนำ ร่องและไมมี่ตรวจสอบหรือการสลบัเคร่ืองขยายเสียงสำ รอง การใช้
พลงังานและการสร้างความร้อนจะต่ำ สดุเม่ือการตรวจสอบอยู่ท่ี ปิด

26 สวติช์ลำ ดบัความสำ คัญ มีการใช้สวิตช์สองตวัในการกำ หนดลำ ดบัความสำ คญั

27 สวติช์โทนเสียง มีการใช้สวิตช์สองตวัในการตัง้คา่โทนเสียง จะมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะโทนเสียงสำ หรับไมโครโฟน 1, PLE-1CS หรือ
PLE-1SCS ท่ีขัว้ (42)

28 ระดบัโทนเสียง ปรับระดบัเอาต์พตุโทนเสยีง จะมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะระดบัสำ หรับไมโครโฟน 1, PLE-1CS หรือ PLE-1SCS ท่ี
ขัว้ (42)

31 ตวัเลือกอนิพุต 6 สาย/Phantom/
ไมโครโฟน

สวิตช์สำ หรับเลอืกความไวและกำ ลงั Phantom ของอินพตุ 6 โหมด Phantom สามารถใช้ได้สำ หรับความไวของ
ไมโครโฟนเทา่นัน้ (Phantom: 18 V ขณะไมมี่โหลด)
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หมายเลข รายการ รายละเอียด

33 ตวัเลือกอนิพุต 5 สาย/Phantom/
ไมโครโฟน

สวิตช์สำ หรับเลอืกความไวและกำ ลงั Phantom ของอินพตุ 5 โหมด Phantom สามารถใช้ได้สำ หรับความไวของ
ไมโครโฟนเทา่นัน้ (Phantom: 18 V ขณะไมมี่โหลด)

36 สวติช์เปิด/ปิดกำ ลัง Phantom สำ หรับ
อนิพุต 3 และ 4 อย่างเป็นอสิระ

เปิดสวิตช์เพ่ือตัง้คา่กำ ลงั Phantom เป็น เปิด (Phantom: 18 V ขณะไมมี่โหลด)

39 สวติช์เปิด/ปิดกำ ลัง Phantom สำ หรับ
อนิพุต 1 และ 2 อย่างเป็นอสิระ

เปิดสวิตช์เพ่ือตัง้คา่กำ ลงั Phantom เป็น เปิด (Phantom: 18 V ขณะไมมี่โหลด)

40 สวติช์กดเพื่อพดู (PTT) – ตัง้สวิตช์ PTT ไว้ท่ี เปิด: ไมโครโฟนท่ีเช่ือมตอ่กบัขัว้ (41) จะถกูปิดใช้งาน แตไ่มโครโฟนประกาศแบบเรียกทกุชอ่ง
สญัญาณ PLE-1CS หรือ PLE-1SCS ท่ีเช่ือมตอ่กบัขัว้ (42) ทำ ให้สามารถพดูกบัทกุโซนและสญัญาณ

โทนเสยีงตวัเลอืก

– ตัง้สวิตช์ PTT ไว้ท่ี ปิด: อินพตุไมโครโฟน 1 ถกูเปิดใช้งาน PLE-1CS หรือ PLE-1SCS ท่ีเช่ือมตอ่จะไม่
ถกูปิดใช้งาน แตจ่ะถกูผสมกบัอินพตุ 1 ไมโครโฟนโดยไมมี่สญัญาณโทนเสียง

43 การปรับระดบั MOH ปรับระดบัเอาต์พตุของสญัญาณ "เสยีงดนตรีรอสาย" ในเอาต์พตุ (44) และ (45)

48 การปรับระดบัโทรศัพท์/ฉุกเฉิน ปรับระดบัเอาต์พตุสำ หรับสญัญาณโทรศพัท์/ฉกุเฉินซึ่งนำ ไปใช้กบัอินพตุ (46) และ/หรือ (47) การปรับนีจ้ะไมเ่ปลี่ยน
ความไวของเกตอินพตุ (VOX)

55 ระดบัความชัดเจน ลดทอนระดบัเสยีงดนตรีจากแหลง่เสยีงดนตรีภายในหรืออินพตุ 1-3 เสยีงดนตรีเม่ือเปิดใช้งานฟังก์ชนัปิดการจดัลำ ดบัความ
สำ คญั

– การลดทอนความชดัเจนสามารถปรับได้ในชว่ง 0 ถงึ -60 dB

โปรดดู

– สวิตช์ลำ ดบัความสำ คญั, หนา้ 21
– สวิตช์โทนเสียง, หนา้ 21

7.1.1 สวติช์ลำ ดบัความสำ คัญ
สวิตช์ (26) สองตวัเพ่ือกำ หนดลำ ดบัความสำ คญัของอินพตุ 1 ถงึ 6 อินพตุโทรศพัท์/ฉกุเฉินมีลำ ดบัความสำ คญัสงูสดุและแทนท่ีอินพตุอื่นๆ เสมอ

การตัง้คา่สวิตช์ ลำ ดบัความสำ คญั หมายเหตุ

00 อนกุรม: 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 – อินพตุ 1 มีลำ ดบัความสำ คญัสงูสดุ

– อินพตุ 6 มีสำ ดบัความสำ คญัต่ำ สดุ

01 บลอ็ก – อินพตุท่ีเปิดใช้งานลำ ดบัแรกมีลำ ดบัความ

สำ คญัสงูกวา่

– อินพตุอื่นๆ จะถกูปิดเสยีง (บลอ็ก)

10 ควบคมุ – อินพตุท่ีเปิดใช้งานลำ ดบัสดุท้ายมีลำ ดบั

ความสำ คญัสงูกวา่

– อินพตุอื่นๆ จะถกูแทนท่ี

11 ผสม – ไมมี่ลำ ดบัความสำ คญั

– อินพตุทัง้หมดจะถกูผสม

ตาราง 7.4: การตัง้คา่สวิตช์ลำ ดบัความสำ คญั

7.1.2 สวติช์โทนเสียง
สวิตช์ (27) สองตวัเพ่ือเลอืกโทนเสียงท่ีอินพตุ 1 สำ หรับ PLE-1CS หรือ PLE-1SCS ไมโครโฟนประกาศ PLN-6CS มีตวัเลอืกโทนเสียงของตวัเอง
ดงันี ้
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การตัง้คา่สวิตช์ โทนเสยีง ความถ่ี

00 ไมมี่โทนเสยีง

01 โทนเสยีง 1 โทน 554 Hz

10 โทนเสยีง 2 โทน 554/440 Hz

11 โทนเสยีง 4 โทน 294/392/495/588 Hz

ตาราง 7.5: การตัง้คา่สวิตช์โทนเสยีง
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7.2 การกำ หนดค่าฮาร์ดแวร์ไมโครโฟนประกาศ

รูปตอ่ไปนีแ้สดงรายการทัง้หมดของไมโครโฟนประกาศ สว่นนีจ้ะอธิบายถงึการกำ หนดคา่ฮาร์ดแวร์ของไมโครโฟนประกาศเทา่นัน้ สำ หรับข้อมลูเก่ียวกบัการเช่ือมตอ่และ
การใช้งานไมโครโฟนประกาศ โปรดดท่ีู
– การเชือ่มต่อไมโครโฟนประกาศ, หนา้ 17
– การทำ งานของไมโครโฟนประกาศ, หนา้ 35

คณุสมบตัท่ีิตัง้โปรแกรมได้ของไมโครโฟนประกาศจะอธิบายไว้ใน การกำ หนดค่าซอฟต์แวร์ไมโครโฟนประกาศ, หนา้ 24
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รูปภาพ 7.2: ไมโครโฟนประกาศ (Call Station)

หมายเลข รายการ รายละเอียด

8 ปรับระดบัเอาต์พุต ใช้ไขควงขนาดเลก็เพ่ือปรับระดบัเอาต์พตุไมโครโฟนประกาศ การตัง้คา่นีก้ำ หนดความดงัของการเรียกในโซน และเป็นอิสระจาก
การตัง้คา่ระดบัเสยีงหลกัของชดุ All‑in‑One เพ่ือให้แนใ่จวา่การเรียกแตล่ะครัง้จะผา่นไปได้
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7.3 การกำ หนดค่าซอฟต์แวร์ไมโครโฟนประกาศ

7.3.1 รหสัประจำ ตวัของไมโครโฟนประกาศ
รหสัประจำ ตวัของไมโครโฟนประกาศในไมโครโฟนประกาศแตล่ะตวัจะใช้ในการจดัลำ ดบัระหวา่งไมโครโฟนประกาศ ซึ่งขึน้อยู่กบัโหมดลำ ดบัความสำ คญัท่ีกำ หนดคา่ไว้

สามารถตอ่ไมโครโฟนประกาศแบบเช่ือมโยงและเช่ือมตอ่กบัชดุ All‑in‑One ได้ไมเ่กินหกตวั ดงันัน้จงึไมค่วรใช้รหสัประจำ ตวั 7 และ 8 ไมโครโฟนประกาศทัง้หมด
จะต้องมีรหสัประจำ ตวัท่ีไมซ้่ำ

1. กดปุ่ม PTT และปุ่ม โซน 6 พร้อมกนัค้างไว้นานกวา่ 3 วินาที แล้ว LED แสดงการพดูและ LED โซน 6 จะกะพริบเพ่ือแสดงโหมดการตัง้คา่นี ้
2. กดปุ่ม โซน 6 ซ้ำ ๆ เพ่ือผา่นขัน้ตอนการตัง้คา่ ID แปดรายการตามลำ ดบั LED โซน 1-4 จะแสดงรหสัประจำ ตวัท่ีเลอืก (0 = LED ดบั 1 =

LED ตดิ)
3. กดปุ่ม PTT อีกครัง้เพ่ือจดัเก็บรหสัประจำ ตวัท่ีเลอืกสำ หรับไมโครโฟนประกาศ แล้วออก

รหสัประจำ ตวัของไมโครโฟน

ประกาศ

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 7.6: การตัง้คา่รหสัประจำ ตวัของไมโครโฟนประกาศ
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7.3.2 ความไวของไมโครโฟน
การตัง้คา่สำ หรับความไวของไมโครโฟนจะกำ หนดกำ ลงัขยายของเคร่ืองขยายเสียงไมโครโฟนท่ีด้านหน้าของตวัจำ กดัสญัญาณ การตัง้คา่ลว่งหน้าของระดบัเอาต์พตุ
(รายการ (8) ใน การกำ หนดค่าฮาร์ดแวร์ไมโครโฟนประกาศ, หนา้ 23) จะกำ หนดระดบัเสยีงของเอาต์พตุหลงัจากตวัจำ กดัสญัญาณ โปรดทราบวา่น่ีเป็นสองสิ่งท่ี
แตกตา่งกนั ระดบัเอาต์พตุจะกำ หนดความดงัสงูสดุของการประกาศในโซน ในขณะท่ีการตัง้คา่ความไวจะชดเชยความดงัหรือเบาของเสยีงพดู ผู้ประกาศท่ีมีเสยีงเบาหรือผู้
ประกาศท่ีอยู่ในหา่งจากไมโครโฟนมากควรใช้ความไวสงู โปรดระมดัระวงัในการเลอืกความไวสงูร่วมกบัระดบัเอาต์พตุท่ีสงู เม่ือผู้ประกาศท่ีเสยีงดงัของโซนอยู่ในพืน้ท่ีเดียว
กบัไมโครโฟนประกาศ เพราะอาจสง่ผลให้เกิดสญัญาณปอ้นกลบัอะคสูตกิ (การหอน)
1. กดปุ่ม PTT และปุ่ม โซน 5 พร้อมกนัค้างไว้นานกวา่ 3 วินาที แล้ว LED พดูและ LED โซน 5 จะกะพริบเพ่ือแสดงโหมดการตัง้คา่นี ้
2. กดปุ่ม โซน 5 ซ้ำ ๆ เพ่ือผา่นขัน้ตอนการตัง้คา่ความไวหกรายการตามลำ ดบั LED โซน 1-3 จะแสดงความไวท่ีเลอืก (0 = LED ดบั 1 = LED

ตดิ)
3. กดปุ่ม PTT อีกครัง้เพ่ือจดัเก็บความไวท่ีเลอืก แล้วออก

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 (สงูสดุ) 1 1 0

ตาราง 7.7: การตัง้คา่ความไวของไมโครโฟน

7.3.3 ฟิลเตอร์เสียงพดู
ตวักรองเสยีงพดูจะขจดัความถ่ีต่ำ สดุของสญัญาณเสียงพดู ซึ่งจะเกิดขึน้ชดัเจนอยา่งย่ิงเม่ือพดูใกล้ไมโครโฟน การขจดัความถ่ีต่ำ สดุชว่ยลดความเส่ียงในการทำ งานเกิน
พิกดัของเคร่ืองขยายเสียงและชว่ยปรับปรุงความชดัเจนโดยรวม

1. กดปุ่ม PTT และปุ่ม โซน 2 พร้อมกนัค้างไว้นานกวา่ 3 วินาที แล้ว LED พดูและ LED โซน 2 จะกะพริบเพ่ือแสดงโหมดการตัง้คา่นี ้
2. กดปุ่ม โซน 2 เพ่ือสลบัระหวา่งการตอบสนองความถ่ีแบบเรียบกบัการตอบสนองแบบมีการกรอง LED โซน 2 แสดงการตัง้คา่ตวักรองท่ีเลอืก (0 =

LED ดบั 1 = LED ตดิ)
3. กดปุ่ม PTT อีกครัง้เพ่ือจดัเก็บการตัง้คา่ตวักรองเสยีงพดู แล้วออก

ฟิลเตอร์เสยีงพดู LED โซน 2 หมายเหตุ

การตอบสนองแบบมีการกรอง 0 ตดัต่ำ ท่ี 315 Hz (-3 dB), 6 dB/คู่แปด

การตอบสนองแบบเรียบ 1

ตาราง 7.8: การตัง้คา่ตวักรองเสยีงพดู

7.3.4 โหมดการจดัลำ ดบัความสำ คัญ
ตัง้คา่นีจ้ะกำ หนดสิ่งท่ีเกิดขึน้เม่ือเชื่อมตอ่ไมโครโฟนประกาศมากกวา่หนึ่งตวักบัชดุ All‑in‑One เพ่ือให้มีลกัษณะการทำ งานท่ีสอดคล้องกนั ตรวจดใูห้แนใ่จวา่
ไมโครโฟนประกาศทัง้หมดท่ีเช่ือมตอ่ใช้การตัง้คา่เดียวกนั

1. กดปุ่ม PTT และปุ่ม โซน 4 พร้อมกนัค้างไว้นานกวา่ 3 วินาที แล้ว LED พดูและ LED โซน 4 จะกะพริบเพ่ือแสดงโหมดการตัง้คา่นี ้
2. กดปุ่ม โซน 4 ซ้ำ ๆ เพ่ือผา่นขัน้ตอนโหมดการจดัลำ ดบัความสำ คญัท่ีแตกตา่งกนัสี่รายการตามลำ ดบั LED โซน 1-3 จะแสดงโหมดการจดัลำ ดบัความ

สำ คญัท่ีเลอืก (0 = LED ดบั 1 = LED ตดิ)
3. กดปุ่ม PTT อีกครัง้เพ่ือจดัเก็บโหมดการจดัลำ ดบัความสำ คญัท่ีเลอืก แล้วออก

โหมดการจดัลำ ดบัความสำ คญั LED โซน 3 LED โซน 2 LED โซน 1

ลำ ดบัความสำ คญัแบบอนกุรม: 1> 2> 3> 4> 5> 6,
ไมโครโฟนประกาศ 1 มีลำ ดบัความสำ คญัสงูสดุ

0 0 1

ลำ ดบัความสำ คญัในการบลอ็ก: ไมโครโฟนประกาศท่ีใช้งานอยู่มี
ลำ ดบัความสำ คญัสงูกวา่

0 1 0
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โหมดการจดัลำ ดบัความสำ คญั LED โซน 3 LED โซน 2 LED โซน 1

โหมดแทนท่ี: ไมโครโฟนประกาศตวัสดุท้ายมีลำ ดบัความสำ คญัสงูกวา่ 0 1 1

โหมดผสม: ไมโครโฟนประกาศทัง้หมดมีความสำ คญัเทา่กนั และเสยีง
จะถกูผสม

1 0 0

ตาราง 7.9: การตัง้คา่โหมดการจดัลำ ดบัความสำ คญั

7.3.5 การเลือกโทนเสียง
การตัง้คา่นีจ้ะเลอืกประเภทของโทนเสียงในชว่งเร่ิมต้นของการเรียกเพ่ือดงึดดูความสนใจของผู้ฟัง เพ่ือไมใ่ห้พลาดคำ แรกของการประกาศ
1. กดปุ่ม PTT และปุ่ม โซน 3 พร้อมกนัค้างไว้นานกวา่ 3 วินาที แล้ว LED พดูและ LED โซน 3 จะกะพริบเพ่ือแสดงโหมดการตัง้คา่นี ้
2. กดปุ่ม โซน 3 ซ้ำ ๆ เพ่ือผา่นขัน้ตอนโหมดการตัง้คา่โทนเสียงสี่รายการตามลำ ดบั LED โซน 1 และ 2 จะแสดงการตัง้คา่โทนเสียง (0 = LED ดบั 1

= LED ตดิ)
3. กดปุ่ม PTT อีกครัง้เพ่ือจดัเก็บการตัง้คา่โทนเสียงท่ีเลอืก แล้วออก

การตัง้คา่โทนเสียง LED โซน 2 LED โซน 1

ไมมี่โทนเสยีง 0 0

โทนเสยีง 1 โทน (554 Hz) 0 1

โทนเสยีง 2 โทน (554/440 Hz) 1 0

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

ตาราง 7.10: การตัง้คา่การเลือกโทนเสียง

7.3.6 การสร้างกลุ่มโซน
การกำ หนดคา่นีจ้ะสร้างชดุของโซนท่ีกำ หนดให้กบัปุ่มโซนหนึ่งปุ่ม เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการเลือกโซนท่ีถกูระบรุวมกนับอ่ยครัง้ โปรดทราบวา่เม่ือกำ หนดกลุ่มโซนให้กบั
ปุ่มโซนแล้ว ปุ่มนีจ้ะไมส่ามารถใช้เลอืกโซนนัน้โดยตรงได้อีกตอ่ไป
1. กดปุ่ม PTT และปุ่ม โซน 1 พร้อมกนัค้างไว้นานกวา่ 3 วินาที LED โซน 1-6 ทัง้หมดจะกะพริบเพ่ือแสดงโหมดการตัง้คา่นี ้
2. กดปุ่มเดียว (จากปุ่ม โซน 1-6) เพ่ือจดัเก็บการตัง้คา่กลุ่มโซน LED โซน 1-6 จะทัง้หมดกะพริบอีกครัง้ จากนัน้เลอืกโซนท่ีต้องการสำ หรับกลุ่มโซนนี ้
3. กดปุ่ม PTT อีกครัง้เพ่ือจดัเก็บกลุ่มโซนท่ีสร้าง แล้วออก
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7.4 การกำ หนดค่าแผงตดิผนัง

สว่นนีจ้ะอธิบายถงึการกำ หนดคา่แผงตดิผนงั สำ หรับข้อมลูเก่ียวกบัการเช่ือมตอ่และการใช้งานแผงตดิผนงั โปรดดท่ีู:
– การเชือ่มต่อแผงติดผนงั, หนา้ 19
– การทำ งานของแผงติดผนงั , หนา้ 37

12

3

7

8

645

รูปภาพ 7.3: การกำ หนดคา่แผงตดิผนงั

หมายเลข รายการ รายละเอียด

6 ควบคุมระดบั ใช้ในการปรับระดบัเอาต์พตุสำ หรับอินพตุสายและไมโครโฟนในแผงตดิผนงัไปยงัชดุ All-in-One

ไมไ่ด้แสดงไว้

ในแบบวาด

ขัว้ต่อจมัเปอร์ 2 ขา แผงตดิผนงัมีขัว้ตอ่จมัเปอร์ 2 ขาภายในเพ่ือเลอืกกำ ลงั Phantom สำ หรับไมโครโฟนท่ีเช่ือมตอ่กบัขัว้ตอ่ XLR เม่ือ
ต้องการเข้าถงึจมัเปอร์ ให้ถอดแผงควบคมุด้านหน้า
– จมัเปอร์เช่ือมตอ่อยู่: กำ ลงั Phantom เปิด
– ถอดจมัเปอร์ออก: กำ ลงั Phantom ปิด

โปรดดู

– ติดตั้งแผงติดผนงั, หนา้ 13



28 th | การทำ งาน ระบบ 240W All-In-One

2019.08 | V1.21 | คู่มือการใช้งาน Bosch Security Systems B.V.

8 การทำ งาน

8.1 การทำ งานของชุด All-in-One
รูปตอ่ไปนีแ้สดงชิน้สว่นทัง้หมดในแผงด้านหลงัและด้านหน้าของระบบ All‑in‑One สว่นนีจ้ะอธิบายเฉพาะชิน้สว่นท่ีใช้สำ หรับการทำ งานของระบบ All‑in‑One
เทา่นัน้ สำ หรับข้อมลูเก่ียวกบัการเช่ือมตอ่และการกำ หนดคา่ระบบ โปรดดท่ีู:
– การเชือ่มต่อชดุ All‑in‑One, หนา้ 14
– การกำ หนดค่าชดุ All-in-One, หนา้ 20
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รูปภาพ 8.1: แผงด้านหน้า
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รูปภาพ 8.2: แผงด้านหลงั

หมายเลข รายการ รายละเอียด

1 การควบคุมระดบัอนิพุต 1‑4 ปุ่มควบคมุแบบหมนุเพ่ือปรับระดบัสญัญาณไมโครโฟน 1‑4

2 การควบคุมความถี่สูง/ต่ำ สำ หรับอนิพุต 1‑4 ปุ่มควบคมุแบบหมนุและเว้าหลบพร้อมการหนว่งตรงกลางเพ่ือปรับความถ่ีสงูและต่ำ ของสญัญาณไมโครโฟน 1‑4 ถอดตวัสอด
สำ หรับการเข้าถงึปุ่มควบคมุ ชว่งการควบคมุ:
– ต่ำ  = 100 Hz ± 8 dB
– สงู = 10 kHz ± 8 dB

3 การควบคุมระดบัอนิพุต 5‑6 ปุ่มควบคมุแบบหมนุเพ่ือปรับระดบัสญัญาณไมโครโฟน/สาย 5‑6

4 การควบคุมความถี่สูง/ต่ำ สำ หรับอนิพุต 5‑6 ปุ่มควบคมุแบบหมนุและเว้าหลบพร้อมการหนว่งตรงกลางเพ่ือปรับความถ่ีสงูและต่ำ ของสญัญาณไมโครโฟน 5‑6 ถอดตวัสอด
สำ หรับการเข้าถงึปุ่มควบคมุ ชว่งการควบคมุ:
– ต่ำ  = 100 Hz ± 8 dB
– สงู = 10 kHz ± 8 dB
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หมายเลข รายการ รายละเอียด

5 การควบคุมระดบัเสียงดนตรี ปุ่มควบคมุแบบหมนุเพ่ือปรับระดบัของแหลง่เสยีงดนตรีท่ีเลอืก

6 การควบคุมสูง/ต่ำ สำ หรับอนิพุตเสียงดนตรี 1‑3 ปุ่มควบคมุแบบหมนุและเว้าหลบพร้อมการหนว่งตรงกลางเพ่ือปรับความถ่ีสงูและต่ำ ของแหลง่เสยีงดนตรีท่ีเลอืก ถอดตวัสอด
สำ หรับการเข้าถงึปุ่มควบคมุ ชว่งการควบคมุ:
– ต่ำ  = 100 Hz ± 8 dB
– สงู = 10 kHz ± 8 dB

7 ตวัเลือกแหล่งเสียงดนตรีและตวัแสดงสถานะ กดปุ่ม ตวัเลือก ซ้ำ ๆ เพ่ือเลอืกระหวา่งแหลง่เสยีงดนตรีภายใน (SD/USB/จนูเนอร์) กบัหนึ่งในสามอินพตุเสยีงดนตรีท่ี
แผงด้านหลงัอยา่งเป็นลำ ดบั LED สเีขียวแสดงถงึแหลง่ท่ีเลอืกไว้
เม่ือเชื่อมตอ่แผงตดิผนงั PLN-4S6Z และเปิดใช้งานเพ่ือให้มีการควบคมุ LED รีโมท จะสวา่ง การกดปุ่ม ตวัเลือก จะ
เร่ิมจากการปิดการใช้งานแผงตดิผนงั ก่อนท่ีจะสลบัไปที่อินพตุเสยีงดนตรีถดัไป ปุ่ม ตวัเลือก ชว่ยให้สามารถเลอืกเคร่ืองเลน่เสยีง
ดนตรีภายในโดยใช้และไมใ่ช้การควบคมุแผงตดิผนงั สำ หรับอินพตุเสยีงดนตรีอื่นๆ จะต้องเปิดใช้งานการควบคมุแผงตดิผนงัจาก
ตวัแผงตดิผนงัเอง

8 การควบคุมระดบัเสียงหลัก ปุ่มควบคมุแบบหมนุเพ่ือปรับสญัญาณเอาต์พตุโดยรวมของชดุ

– การควบคมุระดบัเสยีงหลกัไมมี่ผลกระทบตอ่ระดบัเสยีงของไมโครโฟนประกาศ PLN-6CS และระดบัเสยีงของ
สญัญาณโทรศพัท์/ฉกุเฉิน PLN-6CS มีการตัง้คา่ระดบัเสยีงของตวัเองท่ีจะต้องตัง้คา่เพ่ือให้ความชดัเจนท่ีสดุ
อินพตุโทรศพัท์/ฉกุเฉินมีการตัง้คา่ระดบัเสยีงของตวัเองด้วยเชน่กนั (48)

– ระดบัเสยีงของอินพตุอื่นๆ ทัง้หมดถกูควบคมุโดยการควบคมุระดบัเสยีงหลกัของชดุ All-in-One หรือแผงตดิผนงั

9 LED กำ ลังไฟ LED กำ ลงัไฟสเีขียวแสดงสถานะเปิด

10 LED แสดงสถานะความผิดปกติ LED แสดงสถานะความผิดปกตจิะสวา่งเป็นสเีหลอืงอำ พนัเพ่ือแสดงวา่วงจรการตรวจสอบโทนนำ ร่องไมพ่บโทนนำ ร่องท่ีเอาต์พตุ
ของเคร่ืองขยายเสียงภายในหรือภายนอก ซึ่งจะเกิดขึน้เฉพาะเม่ือชดุอยู่ในโหมดการตรวจสอบ ดขู้อท่ี (25) ใน การกำ หนดค่า
ชดุ All-in-One, หนา้ 20
หมายเหตุ: ระบบ Plena All‑in‑One ไมไ่ด้ผา่นการรับรองสำ หรับการใช้งานเพ่ือการเตือนด้วยเสยีง เม่ือไมมี่เหตผุล
พิเศษในการตรวจสอบเคร่ืองขยายเสียงในตวัหรือภายนอก ขอแนะนำ ให้ปิดการตรวจสอบเพ่ือลดการใช้พลงังานของอปุกรณ์

11 สวติช์ (โซน) ทัง้หมดและไฟแสดงสถานะ เม่ือกดสวิตช์ ทัง้หมด โซนทัง้หมดจะถกูเปิดสวิตช์ และ LED โซนเอาต์พตุทัง้หมดจะสวา่ง

12 มเิตอร์ LED VU แสดงระดบัเอาต์พตุสญัญาณ ความแมน่ยำ อยู่ระหวา่ง +0 / -3 dB โดยท่ี
– 0 dB = สแีดง
– -6 dB = สเีหลอืงอำ พนั
– -20 dB = สเีหลอืงอำ พนั
– เปิดเคร่ือง = สเีขียว

13 สวติช์เลือกโซน 1-6 และไฟแสดงสถานะ กดสวิตช์เพ่ือเลอืกโซนเอาต์พตุ สามารถเลอืกแตล่ะโซนได้อยา่งอิสระ เม่ือโซนถกูเลอืก LED สเีขียวท่ีเก่ียวข้องจะตดิ และ
สญัญาณเสียงจะถกูสง่ไปยงัโซนนัน้ ถ้ามีการเรียกจากไมโครโฟนประกาศซึ่งมีโซนท่ีเลอืกไว้ในระบบ หรือเมื่อตรวจพบสญัญาณบน

อินพตุโทรศพัท์/ฉกุเฉิน LED สเีขียวของโซนทัง้หมดท่ีระบจุะกะพริบ เม่ือการเรียกสิน้สดุ สถานะของโซนจะกลบัไปสู่สภาวะเดมิ

14 ตวัลดทอนสัญญาณเอาต์พุตโซน ปุ่มควบคมุแบบหมนุสำ หรับลดทอนระดบัเอาต์พตุของแตล่ะโซนอยา่งอิสระ โดยใช้ขัน้การลดทอนตอ่ไปนี ้
0dB / -3dB / -6dB / -9dB / -12dB / -15dB

15 แหล่งเสียงดนตรีในตวั แหลง่เสยีงดนตรีประกอบด้วยจนูเนอร์ AM/FM และเคร่ืองเลน่ USB/การ์ด SD ด ูชดุเสียงดนตรีภายใน, หนา้ 30

16 สวติช์ไฟ สลบัเปิดและปิดกำ ลงัไฟของชดุ

– I = เปิดกำ ลงัไฟของชดุ
– 0 = ปิดกำ ลงัไฟของชดุ
– ข้อควรระวัง! 

ความเสี่ยงท่ีจะเกิดความเสยีหายตอ่ชดุ ก่อนเช่ือมตอ่สายไฟ ให้ตรวจสอบตวัเลอืกแรงดนัไฟฟา้ (17) (ท่ีแผงด้านหลงั
ของชดุ) เพ่ือให้แนใ่จวา่มีการตัง้คา่แรงดนัไฟฟา้ของประเทศท่ีถกูต้อง
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8.2 ชุดเสียงดนตรีภายใน

ชดุ All‑In‑One มีชดุเสยีงดนตรีภายในท่ีมีเคร่ืองเลน่ MP3 USB/SD และจนูเนอร์ FM/AM หน้าจอ LCD แสดงสภาวะของชดุ มี 12 ปุ่มบนแผง
ด้านหน้าสำ หรับฟังก์ชนัการทำ งาน นอกจากนีย้งัสามารถใช้รีโมทคอนโทรล IR เพ่ือควบคมุชดุแหลง่เสยีงได้อีกด้วย

5

2 3 4

1

รูปภาพ 8.3: โมดลูแหลง่เสยีง

1. จอแสดง USB/SD/จูนเนอร์, หนา้ 31
2. ขั้วต่อ USB, หนา้ 31
3. เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรล IR, หนา้ 31
4. ช่องเสียบการ์ด SD, หนา้ 32
5. เครือ่งเล่นเพลง, หนา้ 32

แตล่ะรายการจะอธิบายในสว่นตอ่ไปนี ้
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8.2.1 จอแสดง USB/SD/จนูเนอร์

CH+ 5

RANDOMREPEATM3

CD FM  ST

AM

FOLDERALL1

H I K

B

G

A C D E

F

J

รูปภาพ 8.4: จอ LCD แสดง SD/USB/จนูเนอร์ (1)

(A) ไฟแสดงสถานะ MP3
(B) ไฟแสดงสถานะซ้ำ  1 เพลงหรือซ้ำ ทัง้หมด
(C) ไฟแสดงสถานะซ้ำ โฟลเดอร์
(D) ไฟแสดงสถานะสุ่ม
(E) ไฟแสดงสถานะการกำ หนดลว่งหน้า +5
(F) ไฟแสดงสถานะ CH (ชอ่ง)
(G) สถานะเลน่หรือหยดุชั่วคราว
(H) ไฟแสดงสถานะแถบวิทยุ
(I) ไฟแสดงสถานะวิทย ุFM สเตอริโอ
(J) ความถ่ี หรือหมายเลขเพลงหรือหมายเลขโฟลเดอร์
(K) เวลาระยะเวลาของเพลงหรือสถานะท่ีกำ หนดลว่งหน้า

8.2.2 ขัว้ต่อ USB
ใช้เฉพาะหนว่ยความจำ  USB หรือแฟลชไดรฟ์ท่ีมีการใช้กระแสไฟฟา้สงูสดุ 500 mA เทา่นัน้ อยา่เช่ือมตอ่ฮาร์ดดสิก์ USB รองรับขนาดหนว่ยความจำ สงูสดุ
32 GB
การใช้ขัว้ตอ่ USB (2)
1. เสยีบแฟลชไดรฟ์ USB เข้ากบัขัว้ตอ่ USB
2. กด สแตนด์บาย เพ่ือเปิดแหลง่เสยีงดนตรีและ/หรือกด USB/SD เพ่ือเลอืกอปุกรณ์ USB
3. ในขณะท่ีเคร่ืองเลน่เพลงกำ ลงัอา่นเนือ้หาของอปุกรณ์ USB จอ LCD จะแสดงคำ วา่ 'USB' แบบกะพริบ

– ถ้าอา่นเนือ้หาสำ เร็จ เคร่ืองจะเลน่แทร็กเแรกท่ีพบ
– ถ้าอา่นเนือ้หาไมส่ำ เร็จ จอ LCD จะแสดง ‘ไมมี่’

4. เม่ือเลน่จากแฟลชไดรฟ์ USB เสร็จแล้ว เคร่ืองเลน่จะเลน่ตอ่จากจนูเนอร์โดยอตัโนมตัิ

8.2.3 เซน็เซอร์รีโมทคอนโทรล IR
เซน็เซอร์ IR (3) จะรับสญัญาณ IR จากรีโมทคอนโทรลท่ีให้มาพร้อมกบัชดุ ระยะทางสงูสดุในท่ีโลง่คือ 10 เมตรและต้องมองเหน็ได้โดยตรงโดยไมมี่สิ่งกีดขวาง
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8.2.4 ช่องเสียบการ์ด SD
ใช้เฉพาะการ์ด SD ความจสุงู (HCSD) ไมเ่กิน 32 GB สำ หรับชดุนี ้
การใช้ชอ่งเสยีบการ์ด SD (4)
1. ใสก่าร์ด SD ในชอ่งเสยีบการ์ด SD
2. กด สแตนด์บาย เพ่ือเปิดแหลง่เสยีงดนตรีและ/หรือกด USB/SD เพ่ือเลอืกอปุกรณ์ SD
3. ในขณะท่ีเคร่ืองเลน่เพลงกำ ลงัอา่นเนือ้หาของการ์ด SD จอ LCD จะแสดงคำ วา่ 'SD' แบบกะพริบ

– ถ้าอา่นเนือ้หาสำ เร็จ เคร่ืองจะเลน่แทร็กเแรกท่ีพบ
– ถ้าอา่นเนือ้หาไมส่ำ เร็จ จอ LCD จะแสดง ‘ไมมี่’

4. เม่ือเลน่จากการ์ด SD เสร็จแล้ว เคร่ืองเลน่จะเลน่ตอ่จากจนูเนอร์โดยอตัโนมตัิ

แจ้งเตอืน!
ขัว้ตอ่ USB และชอ่งเสยีบการ์ด SD สนบัสนนุอปุกรณ์สงูสดุ 32 GB ในรูปแบบ FAT32 หรือสงูสดุ 4 GB ในรูปแบบ FAT16 ไฟล์ MP3
สามารถอยู่ระหวา่ง 32 .. 320 kbps

8.2.5 เคร่ืองเล่นเพลง
การทำ งานของปุ่มเครื่องเลน่เพลงทั่วไปมีการอธิบายไว้ในตารางด้านลา่ง สำ หรับตำ แหนง่ของแตล่ะปุ่ม ดขู้อท่ี 5 ในสว่น ชดุเสียงดนตรีภายใน, หนา้ 30

ปุ่ม การทำ งาน คำ แนะนำ

สแตนด์บาย เปิดหรือปิดเคร่ืองเล่นเสียง กดปุ่ม สแตนด์บาย เพ่ือเปิดเคร่ืองเลน่เสยีง ชดุจะกลบัมาเลน่จากสภาวะลา่สดุก่อนท่ีจะปิดเคร่ือง
สภาวะนีจ้ะแสดงบน LCD กดปุ่ม สแตนด์บาย อีกครัง้เพ่ือปิดเคร่ืองเลน่ จอ LCD จะปิดและการ
ทำ งานอ่ืนๆ ทัง้หมดจะถกูยกเลกิ

USB/SD ปุ่มเลือก USB/SD กดปุ่ม USB/SD เพ่ือเลอืกระหวา่ง USB หรือการ์ด SD

จนูเนอร์ ปุ่มเลือกจนูเนอร์ กดปุ่ม จนูเนอร์ เพ่ือเลอืกโหมดจนูเนอร์

ตาราง 8.11: การทำ งานปุ่มชดุเสยีงทั่วไป

ตารางตอ่ไปนีอ้ธิบายการทำ งานของปุ่มที่ใช้เม่ือเคร่ืองเลน่ดนตรีอยู่ในโหมดการเลน่ MP3 สำ หรับตำ แหนง่ของแตล่ะปุ่ม ดขู้อท่ี 5 ในสว่น ชดุเสียงดนตรีภายใน, หนา้
30

ปุ่ม การทำ งาน คำ แนะนำ

การเล่นซ้ำ เม่ือต้องการเลน่ซ้ำ ตัง้แตห่นึ่งเพลงขึน้ไปในอปุกรณ์ USB หรือ SD:
– กดปุ่ม ซ้ำ  เพ่ือเลน่เพลงปัจจบุนัซ้ำ  จอ LCD จะแสดง 'REPEAT 1'
– กดปุ่ม ซ้ำ  อีกครัง้เพ่ือเลน่โฟลเดอร์ปัจจบุนัซ้ำ  จอ LCD จะแสดง 'REPEAT

FOLDER'
– กดปุ่ม ซ้ำ  อีกครัง้เพ่ือเลน่เพลงทัง้หมดบนอปุกรณ์ซ้ำ  จอ LCD จะแสดง 'REPEAT

ALL'
– กดปุ่ม ซ้ำ  อีกครัง้เพ่ือยกเลกิการเลน่ซ้ำ

สุ่ม การเล่นสุ่ม โหมดสุ่ม:
– กดปุ่ม สุ่ม เพ่ือสุ่มเลน่ทกุเพลงในอปุกรณ์ USB/SD ท่ีเลอืก จอ LCD จะแสดง

'RANDOM'
– กดปุ่ม ซ้ำ  อีกครัง้เพ่ือยกเลกิการเลน่สุ่ม

โฟลเดอร์ย้อนกลับ ใช้ปุ่ม โฟลเดอร์ย้อนกลับ เพ่ือย้ายกลบัไปที่โฟลเดอร์ก่อนหน้า

โฟลเดอร์เดนิหน้า ใช้ปุ่ม โฟลเดอร์เดนิหน้า เพ่ือเดนิหน้าไปยงัโฟลเดอร์ถดัไป

ข้ามย้อนกลับ กดสัน้ๆ ท่ีปุ่ม ข้ามย้อนกลับ เพ่ือข้ามแบบย้อนกลบัไปยงัแทร็กก่อนหน้า กดปุ่ม ข้ามย้อนกลับ
(อยา่งน้อย 2 วินาที) สำ หรับการเลน่ย้อนกลบัอยา่งรวดเร็ว
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ปุ่ม การทำ งาน คำ แนะนำ

ข้ามเดนิหน้า กดสัน้ๆ ท่ีปุ่ม ข้ามเดนิหน้า เพ่ือข้ามแบบเดนิหน้าไปยงัแทร็กถดัไป กดปุ่ม ข้ามเดนิหน้า (อยา่งน้อย
2 วินาที) สำ หรับการเลน่เดนิหน้าอยา่งรวดเร็ว

ปิดเสียง กดปุ่ม ปิดเสียง เพ่ือปิดเสยีงเคร่ืองเลน่เพลง กดปุ่ม ปิดเสียง อีกครัง้เพ่ือยกเลกิการปิดเสยีง

เร่ิมต้นหรือหยุดการเล่น

ช่ัวคราว

– กดปุ่ม เล่น/หยุดช่ัวคราว เพ่ือเร่ิมเลน่เพลง
– กดปุ่ม เล่น/หยุดช่ัวคราว อีกครัง้เพ่ือหยดุเลน่เพลงชั่วคราว
– เม่ือกดปุ่ม เล่น/หยุดช่ัวคราว เพ่ือเร่ิมเลน่เพลงอีกครัง้ เพลงจะเลน่อีกครัง้จดุท่ีแทร็กหยดุไว้

เม่ือเพลงถกูหยดุชั่วคราว

หยุด เล่นเพลง กดปุ่ม หยุด เพ่ือหยดุเลน่เพลง จอ LCD จะแสดงจำ นวนรวมของเพลงและโฟลเดอร์

ตาราง 8.12: การทำ งานของปุ่มเลน่ MP3

ปุ่มตอ่ไปนีจ้ะใช้เม่ือเคร่ืองเลน่เพลงอยู่ในโหมดจนูเนอร์ FM/AM สำ หรับตำ แหนง่ของแตล่ะปุ่ม ดขู้อท่ี 5 ในสว่น ชดุเสียงดนตรีภายใน, หนา้ 30

ปุ่ม การทำ งาน คำ แนะนำ

FM/AM สลับระหว่างแถบ FM และ
AM /เลือกโหมดภมูภิาค

– เม่ือต้องการสลบัระหวา่งแถบ FM/AM ให้กดปุ่ม FM/AM จอ LCD จะแสดง
“AM” หรือ “FM”

– เม่ือต้องการเลอืกโหมดภมิูภาคอ่ืน ให้กด FM/AM เป็นเวลานานกวา่ 3 วินาที จอ
LCD จะแสดง "EUR" หรือ "USA" เปลี่ยนการตัง้คา่ปัจจบุนัโดยกด ข้ามเดนิหน้า
จากนัน้กด จำ  เพ่ือจดัเก็บการตัง้คา่นี ้ซึ่งจะเปลี่ยนตารางการปรับสำ หรับการสแกนหาสถานี
วิทย ุภมิูภาคอ่ืนๆ อาจต้องทำ ตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาหรือยโุรป

จนูเนอร์ ปรับละเอียด/สแกนความถี่
FM/AM

– เม่ือต้องการปรับความถ่ี FM/AM ให้ใช้ปุ่ม จนูเนอร์ขึน้ และ ลง
– เม่ือต้องการสแกนความถ่ี FM/AM ให้กดปุ่ม จนูเนอร์ขึน้ หรือ ลง เป็นเวลาอยา่งน้อย

2 วินาที เพ่ือเร่ิมต้นการค้นหาแบบสแกนอตัโนมตั ิการสแกนจะหยดุเม่ือจนูเนอร์ FM/AM
สามารถลอ็กความถ่ีของสถานีวิทยท่ีุมีความแรงได้

หน่วยความจำ การตัง้ค่าหน่วยความจำ บนัทกึโหมด FM/AM และการเลือกความถ่ีลว่งหน้า M1-M10

M1‑M5 การเลือกล่วงหน้า ปุ่มเลอืกความถ่ีลว่งหน้าห้าปุ่ม

วิธีตัง้การเลอืกความถ่ีลว่งหน้า

1) ค้นหาและจบัความถ่ี
2) กดปุ่ม จำ
3) กดปุ่มเลอืกลว่งหน้า (Mx) ค้างไว้เกิน 1 วินาที
เม่ือต้องการเรียกใช้สถานีวิทยท่ีุเลอืกไว้ลว่งหน้า กด Mx สำ หรับการเลอืกลว่งหน้า M1-M5

+5 การเลือกล่วงหน้า ปุ่มเลอืกความถ่ีลว่งหน้า 6‑10
วิธีตัง้การเลอืกความถ่ีลว่งหน้า 6‑10
1) ค้นหาและจบัความถ่ี
2) กดปุ่ม จำ
3) กดปุ่ม +5
4) กดปุ่มเลอืกลว่งหน้า (Mx) ค้างไว้เกิน 1 วินาที
เม่ือต้องการเรียกใช้สถานีวิทยท่ีุเลอืกไว้ลว่งหน้า กด +5แล้วตามด้วย Mx สำ หรับการเลอืกลว่งหน้า
M6-M10

ตาราง 8.13: การทำ งานของปุ่มจนูเนอร์ FM/AM
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8.2.6 การทำ งานของปุ่มรีโมทคอนโทรล
ภาพประกอบตอ่ไปนีแ้สดงเค้าโครงของปุ่มการทำ งานของรีโมทคอนโทรล

< 2019 > 2019

การทำ งานของปุ่มรีโมทคอนโทรลจะเหมือนกบัที่อธิบายไว้สำ หรับเคร่ืองเลน่เพลง ยกเว้นปุ่มตอ่ไปนี ้ซึ่งจะมีอยู่เฉพาะในรีโมทคอนโทรล ด ูเครือ่งเล่นเพลง, หนา้ 32

ปุ่ม การทำ งาน คำ แนะนำ

0 - 9 + Enter เลือกหมายเลขเพลงหรือความถี่วทิยุที่

เฉพาะเจาะจง

ในโหมดเคร่ืองเลน่ USB/SD:
ใช้ปุ่มตวัเลขเพ่ือปอ้นหมายเลขของเพลงท่ีจะเลน่ ตวัเลขสองหลกัแรกจะเลือกโฟลเดอร์
และสามหลกัถดัไปจะเลอืกเพลง จากนัน้กดปุ่ม Enter เพ่ือเร่ิมเลน่
ในโหมดจนูเนอร์:
ใช้ปุ่มตวัเลขเพ่ือปอ้นความถ่ีของสถานีวิทย ุจากนัน้กดปุ่ม Enter เพ่ือปรับความถ่ี
นัน้ ถ้าความถ่ีไมถ่กูต้อง จนูเนอร์จะกลบัไปสู่สภาวะเดมิ

CLR ล้างรายการที่เลือก กด CLR เพ่ือยกเลกิกระบวนการเลือกหมายเลขเพลงหรือวิทยคุวามถ่ีเฉพาะ และ
กลบัไปสู่สภาวะเดมิ

ค้นหา ค้นหาและจดัเกบ็สถานีวทิยุ ในโหมดจนูเนอร์: กด ค้นหา ค้างไว้เกิน 5 วินาที จากนัน้จนูเนอร์จะเร่ิมค้นหาสถานี
วิทยแุละจดัเก็บสบิสถานีแรกใน M1-M10 การกดปุ่มใดๆ จะเป็นการขดัจงัหวะ
กระบวนการค้นหา

A, B, *, # - -

ตาราง 8.14: การทำ งานของปุ่มรีโมทคอนโทรล
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8.3 การทำ งานของไมโครโฟนประกาศ

รูปตอ่ไปนีแ้สดงรายการทัง้หมดของไมโครโฟนประกาศ สว่นนีจ้ะอธิบายเฉพาะการทำ งานของไมโครโฟนประกาศ สำ หรับข้อมลูเก่ียวกบัการเช่ือมตอ่และการกำ หนดคา่
ไมโครโฟนประกาศ โปรดดท่ีู:
– การเชือ่มต่อไมโครโฟนประกาศ, หนา้ 17
– การกำ หนดค่าฮาร์ดแวร์ไมโครโฟนประกาศ, หนา้ 23
– การกำ หนดค่าซอฟต์แวร์ไมโครโฟนประกาศ, หนา้ 24

ไมโครโฟนประกาศ PLN‑6CS ใช้สำ หรับการประกาศไปยงัโซนท่ีเลอืกของระบบ All‑in‑One

7

9

1

2

4

5

126

8

11 10

3

รูปภาพ 8.5: การทำ งานของไมโครโฟนประกาศ PLN‑6CS

หมายเลข รายการ รายละเอียด

1 ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์แบบคอหมุนรอบ ไมโครโฟนทิศทางเดียวคณุภาพสงู

2 ปุ่มโซน/LED โซน (1-6) – เม่ือต้องการเลอืกโซน กดปุ่มโซนและ LED ของโซนท่ีสอดคล้องกนัจะสวา่ง
– เม่ือต้องการยกเลกิการเลือกโซน กดปุ่มโซนอีกครัง้และ LED ของโซนท่ีสอดคล้องกนัจะดบั

3 ปุ่ม All call (เรียกทัง้หมด) – เม่ือต้องการเลอืกทกุโซน กดปุ่ม All call LED ของโซนทัง้หมดจะสวา่ง
– เม่ือต้องการยกเลกิการเลือกทกุโซนท่ีเลอืก กดปุ่ม All call อีกครัง้ LED ของโซนจะดบั

4 ปุ่มกดเพื่อพดู (PTT): – เม่ือกดปุ่ม PTT และไมมี่การเรียกท่ีมีลำ ดบัความสำ คญัสงูกวา่ท่ีกำ ลงัทำ งานอยู่จากไมโครโฟนประกาศอ่ืนหรือจาก

อินพตุโทรศพัท์/ฉกุเฉินโทร ก็จะมีการเรียกในโซนท่ีเลอืก LED พดูจะสวา่งขึน้เป็นสเีขียวในขณะท่ีเรียก ถ้ามีการ
กำ หนดคา่โทนเสียงเรียกความสนใจท่ีไมโครโฟนประกาศนี ้การเรียกจะเร่ิมต้นด้วยโทนเสียงนีแ้ละ LED พดูจะกะพริบ
ในระหวา่งท่ีเลน่โทนเสียงเพ่ือเป็นข้อบง่ชีว้า่ให้รอก่อนท่ีจะพดู ไฟแสดงสถานะโซนของโซนท่ีระบสุถานท่ีทัง้หมดบนชดุ
All‑in‑One จะกะพริบระหวา่งการเรียก การเรียกจะหยดุเม่ือปลอ่ยปุ่ม PTT
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หมายเลข รายการ รายละเอียด

– เม่ือกดปุ่ม PTT แตร่ะบบไมว่า่งเน่ืองจากมีการเรียกอ่ืนท่ีมีลำ ดบัความสำ คญัสงูกวา่ ไมโครโฟนประกาศจะรอและ
LED พดูจะสวา่งเป็นสเีหลอืงอำ พนั เม่ือการเรียกท่ีมีลำ ดบัความสำ คญัสงูกวา่เสร็จสิน้แล้ว ไมโครโฟนประกาศจะ
ทำ การเรียกตอ่ไป และ LED พดูจะเปลี่ยนเป็นสเีขียว เม่ือปลอ่ยปุ่ม PTT ก่อนท่ีการเรียกซึ่งมีลำ ดบัความสำ คญัสงู

กวา่จะเสร็จสิน้ การเรียกจะถกูยกเลกิ
– เม่ือกดปุ่ม PTT แตไ่มมี่การเลอืกโซนใดไว้ก่อน LED พดูจะสวา่งเป็นสเีหลอืงอำ พนั เม่ือกดปุ่ม PTT ค้างไว้และ

ไมมี่การเรียกท่ีมีลำ ดบัความสำ คญัสงูกวา่ท่ีกำ ลงัทำ งานอยู่ หลงัจาก 3 วินาทีการเลอืกโซนก่อนหน้าจะถกูนำ มาใช้โดย
อตัโนมตัแิละ LED พดูจะเปลี่ยนเป็นสเีขียว

5 LED พดู LED พดูแสดงสถานะของไมโครโฟนประกาศดงัตอ่ไปนี ้
– ปิด - ไมโครโฟนประกาศนีไ้มมี่กิจกรรม
– สเีหลอืงอำ พนั - ระบบไมว่า่ง หรือไมมี่การเลอืกโซน
– สเีขียว - การเรียกกำ ลงัทำ งานอยู่ ผู้ใช้สามารถพดูได้
– สเีขียวกะพริบ - การเรียกกำ ลงัทำ งานอยู่ และไมว่า่งโดยมีโทนเสยีงเรียกความสนใจ

7 LED กำ ลังไฟ – LED สเีขียวสวา่งบง่ชีว้า่เปิดเคร่ืองอยู่
– LED สเีขียวดบับง่ชีว้า่ปิดเคร่ืองอยู่
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8.4 การทำ งานของแผงตดิผนัง

สว่นนีจ้ะอธิบายเฉพาะการทำ งานของแผงตดิผนงั สำ หรับข้อมลูเก่ียวกบัการเช่ือมตอ่และการกำ หนดคา่แผงตดิผนงั โปรดดท่ีู:
– การเชือ่มต่อแผงติดผนงั, หนา้ 19
– การกำ หนดค่าแผงติดผนงั, หนา้ 27

แผงตดิผนงั PLN‑4S6Z ใช้ในการควบคมุชดุ All‑in‑One จากระยะไกล แผงตดิผนงัเช่ือมตอ่กบัชดุ All-in-One ด้วยสาย CAT-5 และสามารถ
ทำ งานแทนการควบคมุการทำ งนของชดุ All-in-One การกดปุ่มเปิดใช้งานจะเป็นการสลบัระหวา่งการควบคมุบนแผงด้านหน้าของชดุ All-in-One หรือการ
ควบคมุผา่นแผงตดิผนงั แผงตดิผนงัสามารถเลอืกแหลง่เสยีงดนตรี เลอืกโซนท่ีรับเสยีงดนตรี และสามารถควบคมุระดบัเสยีงหลกัได้
นอกจากนีย้งัสง่อินพตุไมโครโฟนและสายท่ีมีการควบคมุระดบัเป็นอินพตุระยะไกลสำ หรับระบบ All-in-One อีกด้วย

12

3

7

8

645

หมายเลข รายการ รายละเอียด

1 ปุ่มโซน 1-6 /LED โซน 1-6 – เม่ือต้องการเลอืกโซน กดปุ่มโซนและ LED ของโซนท่ีสอดคล้องกนัจะสวา่ง
– เม่ือต้องการยกเลกิการเลือกโซน กดปุ่มโซนอีกครัง้และ LED ของโซนท่ีสอดคล้องกนัจะดบั

2 ปุ่ม All call – เม่ือต้องการเลอืกทกุโซน กดปุ่ม ทัง้หมด ไฟ LED ของโซนทัง้หมดจะสวา่ง
– เม่ือต้องการยกเลกิการเลือกทกุโซนท่ีเลอืก กดปุ่ม ทัง้หมด อีกครัง้ LED ของโซนจะสวา่ง

3 ตวัเลือกแหล่งเสียงดนตรี กดปุ่ม เลือก ซ้ำ ๆ เพ่ือเลอืกระหวา่งเคร่ืองเลน่เสยีงดนตรีภายในของชดุ All‑in‑One (USB/SD/จนูเนอร์) กบัอินพตุ
เสยีงดนตรี 1-3 LED ท่ีสอดคล้องกนัจะสวา่งเพ่ือแสดงการเลอืก

7 ระดบัเสียงหลักของรีโมท ใช้การควบคมุระดบัเสยีง หลัก ของรีโมทเพ่ือเปลี่ยนระดบัเสยีงหลกัของชดุ All-in-One ควบคมุระดบัเสยีงหลกัของรีโมทจะ
ทำ งานเฉพาะเม่ือเปิดใช้งานบนแผงตดิผนงัด้วยปุ่ม เปิดใช้งาน (7) หรือเมื่อเปิดใช้งานโดยการตัง้คา่ตวัเลอืกเสยีงดนตรีของชดุ
All-in-One (7) ไว้ท่ี รีโมท

8 ปุ่มเปิดใช้งาน – เม่ือต้องการเปิดใช้งานแผงตดิผนงั กดปุ่ม เปิดใช้งาน LED ท่ีสอดคล้องกนัจะสวา่ง
– เม่ือต้องยกเลกิการใช้งานแผง กดปุ่ม เปิดใช้งาน อีกครัง้
– LED เปิดใช้งานสเีขียวจะกระพริบอยา่งรวดเร็ว (5 Hz) เม่ือสญัญาณท่ีมีลำ ดบัความสำ คญัสงูกวา่กำ ลงัทำ งานบน

ชดุ All-in-One ซึ่งอาจเป็นสญัญาณบนอินพตุโทรศพัท์/ฉกุเฉินหรือจากไมโครโฟนประกาศ LED เปิดใช้งาน จะ
กะพริบช้าๆ (1 Hz) เม่ือถกูปิดใช้งาน
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9 การแก้ปัญหา

ปัญหา สาเหตท่ีุเป็นไปได้ การแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้

ตรวจไมพ่บอปุกรณ์จดัเก็บข้อมลู USB/
SD

อปุกรณ์ไมเ่ป็นไปตามข้อกำ หนดเฉพาะเก่ียวกบัอปุกรณ์

จดัเก็บข้อมลู USB
ใช้อปุกรณ์ท่ีสอดคล้องกบัคลาสของอปุกรณ์จดัเก็บข้อมลู

USB
หมายเหตุ: ไมร่องรับเคร่ืองเลน่เสยีงบางประเภทท่ีอยู่ใน
คลาสของอปุกรณ์ภาพ และไมส่ามารถตรวจหาตวัอา่น
การ์ดแฟลชบางประเภทด้วย

มีการใช้งานฮบัชอ่งเสยีบ USB อยู่ ฮบัชอ่งเสยีบ USB บางชอ่งทำ งานไมถ่กูต้อง ถ้าเป็น
กรณีนี ้ให้ลองใช้ฮบั USB อื่น หรือเชื่อมตอ่อปุกรณ์
จดัเก็บข้อมลูกบัพอร์ต USB โดยตรง
หมายเหตุ:หากในฮบั USB มีหนว่ยความจำ เสยีบอยู่
หลายตวั อปุกรณ์จะอา่นเจอเพียงตวัเดียว

ไมร่องรับรูปแบบที่ใช้ ใช้ได้เฉพาะรูปแบบ FAT16 หรือ FAT32

การเช่ือมตอ่ไปยงัชดุถกูยกเลกิเน่ืองจากแหลง่จา่ยไฟของ

พอร์ต USB มีกระแสไฟฟา้เกิน
รอสกัครู่ พิกดั (กระแสไฟฟา้ท่ีกำ หนด) ของชดุนีอ้ยู่ท่ีไม่
เกิน 500 mA ใช้เฉพาะอปุกรณ์จดัเก็บข้อมลู

USB ท่ีตรงตามมาตรฐานเหลา่นี ้ถ้าพอร์ต USB
ลดัวงจรเป็นเวลานาน จะเกิดความเสยีหาย

การแบง่พาร์ตชินัในการ์ด SD หรืออปุกรณ์ USB ไม่
ถกูต้อง

ให้ฟอร์แมต USB หรือการ์ด SD กบัพีซีท่ีมั่นใจวา่
ให้ผลลพัธ์ท่ีดี

ไมส่ามารถเลน่แทร็ก MP3 หรือ AAC
ได้

ไมร่องรับรูปแบบที่ใช้ โปรดดท่ีู หวัข้อ ชดุเสียงดนตรีภายใน, หนา้ 30 เก่ียว
กบัรูปแบบที่รองรับ

หมายเหตุ: รองรับรูปแบบ MP3 ได้สงูสดุ 320
kbps

ไฟล์มีการปอ้งกนัการคดัลอก ไมส่ามารถเลน่ไฟล์ท่ีมีการปอ้งกนัการคดัลอกในชดุนี ้

ไมมี่เอาต์พตุเสยีง

สายสญัญาณเสียงหลวมและ/หรือไมไ่ด้เช่ือมตอ่อยา่งถกู
ต้อง

ตรวจสอบเพ่ือให้แนใ่จวา่สายสญัญาณเสียงมีการเช่ือมตอ่

กบัชดุอยา่งแนน่หนา

เคร่ืองผสมเสยีงทำ งานไมถ่กูต้อง ตรวจสอบตวัเลอืกแหลง่เสยีงดนตรีและการตัง้คา่ระดบั

เสยีงในเคร่ืองผสมสญัญาณเสียง

กำ ลงั Phantom ถกูปิดใช้งานสำ หรับไมโครโฟนอิ
เลก็เตรต/คอนเดนเซอร์

เปิดใช้แหลง่จา่ยไฟ Phantom หรือใช้ไมโครโฟน
แบบไดนามิก

ไมมี่จมัเปอร์เช่ือมตอ่ระหวา่ง Insert out กบั
Insert in เพ่ือเชื่อมตอ่อินพตุเคร่ืองขยายกำ ลงักบั
เอาต์พตุเคร่ืองขยายเสียงเบือ้งต้น

เปลี่ยนจมัเปอร์หรือใช้สายสัน้ท่ีมีปลั๊ก RCA สองตวั

การควบคมุเครื่องเลน่เพลงอยู่ในโหมดหยดุชั่วคราวหรือ

ปิดเสยีง

กดปุ่ม เลน่/หยดุชั่วคราว เพ่ือเร่ิมเลน่

เสยีงเพีย้นหรือมีเสยีงรบกวน

สายสญัญาณเสียงหลวมและ/หรือไมไ่ด้เช่ือมตอ่อยา่งถกู
ต้อง

ตอ่สายสญัญาณเสียงกบัแจ็คอินพตุสายของเคร่ืองผสม

สญัญาณเสียง DJ

แจ็คและ/หรือปลั๊กของแจ็คสกปรก เช็ดฝุ่นหรือสิ่งสกปรก แล้วเสยีบปลั๊กของแจ็คอีกครัง้

ชดุไมท่ำ งาน สายไฟหลดุหรือปิดสวิตช์อยู่ เสยีบสายไฟและเปิดสวิตช์

9.1 การบริการลูกค้า

หากความผิดปกตไิมส่ามารถแก้ไขได้ โปรดตดิตอ่ซพัพลายเออร์ หรือผู้วางระบบ หรือตดิตอ่ตวัแทน Bosch โดยตรง
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10 การบำ รุงรักษา

ตวัเคร่ืองต้องการการบำ รุงรักษาน้อยมาก อยา่งไรก็ตาม ในการรักษาตวัเคร่ืองให้อยู่ในสภาพท่ีดี ควรดำ เนินการดงัตอ่ไปนี ้
– ทำ ความสะอาดตวัเคร่ือง:

– ทำ ความสะอาดตวัเคร่ืองอยา่งสม่ำ เสมอด้วยผ้าท่ีไมทิ่ง้เศษผ้า ชบุน้ำ หมาด
– ทำ ความสะอาดชอ่งอากาศเข้า:

– ฝุ่นสามารถสะสมในตวัเคร่ืองได้จากการทำ งานของพดัลมภายใน ดงันัน้จงึควรทำ ความสะอาดชอ่งอากาศเข้าเป็นประจำ ทกุปี
– ตรวจสอบการเช่ือมตอ่และการตอ่สายดนิอยา่งสม่ำ เสมอ:

– เพ่ือให้แนใ่จวา่การเช่ือมตอ่สายทัง้หมดกบัตวัเคร่ืองนัน้แนน่หนาดี

– การเช่ือมตอ่กราวนด์ (Protective Earth) ของสว่นประกอบของระบบ

!

คำ เตอืน!
มีแรงดนัไฟเมนซึ่งเป็นอนัตรายอยู่ภายในตวัเคร่ือง ปลดแหลง่จา่ยไฟเมนก่อนท่ีจะทำ งานบำ รุงรักษาใดๆ
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11 ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมลูตอ่ไปนีเ้ก่ียวข้องกบัชดุ Plena All-in-One รุ่น PLN-6AIO240 และผลติภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ไมโครโฟนประกาศ PLN-6CS และแผงตดิผนงั
PLN-4S6Z

11.1 ชุด All-in-One

คุณสมบตัทิางไฟฟ้า

แหล่งจ่ายไฟเมน

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

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

ปริมาณการใช้พลงังาน สงูสดุ 720 W

ประสทิธิภาพการทำ งาน

ความถ่ีตอบสนอง สญัญาณเข้าไมโครโฟน: 100 Hz – 15 kHz +1/-3dB
สญัญาณเข้าไลน์: 50 Hz – 20 kHz +1/-3dB
(+1/‑3 dB @ สญัญาณออกพิกดัอ้างอิง ‑10 dB)

ความเพีย้น <1% ที่ กำ ลงั สญัญาณออก ท่ีกำ หนด, 1 kHz

การควบคมุเสยีงทุ้ม +/- 8 dB @ 100 Hz

การควบคมุเสยีงแหลม +/- 8 dB @ 10 kHz

อุปกรณ์ระยะไกล 2 ชอ่ง

สญัญาณเข้า ไมโครโฟนประกาศ RJ45 สำ หรับ PLN‑6CS

สญัญาณขาเข้าแผงควบคมุสำ หรับตดิบนผนงั RJ45 สำ หรับ PLN‑4S6Z

สัญญาณเข้าไมโครโฟน/ไลน์ 6x

สญัญาณเข้า 1 (หน้าสมัผสั กดเพ่ือพดู สำ หรับลำ ดบัความสำ คญั/ความ
ชดัเจน)

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

สญัญาณเข้า 2-6 (พร้อมด้วยตวัตรวจจบัสญัญาณสำ หรับลำ ดบัความ

สำ คญั/ความชดัเจน)
XLR 3‑ขา , balanced, Phantom

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

อิมพิแดนส์ >600 โอห์ม (ไมโครโฟน); >10 กิโลโอห์ม (ไลน์)

S/N (คงท่ีท่ีระดบัความดงัสงูสดุ) >65 dBA (ไมโครโฟน); >70 dBA (ไลน์)

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

เสยีงชว่งบน >25 dB

แหลง่จา่ยไฟ Phantom 18 V – ไมมี่โหลด
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ตวัตรวจจบัระดบั (VOX) ท่ีสญัญาณเข้า 1-6 ระยะเวลาท่ีจะทำ งานเม่ือถงึขีดจำ กดัท่ีกำ หนด 150 มิลลวิินาที; เวลาท่ีใช้ในการ
คลายบีบอดั 3 วินาที

แหล่งจ่ายไฟแบตเตอร่ี

แรงดนัไฟฟา้ 24 Vdc (22 Vdc – 28 Vdc)

กระแสไฟฟา้ 12 A

อนิพุตเสียงดนตรี 3x

ขัว้ตอ่ Cinch, สเตอริโอแปลงเป็นโมโน

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

อิมพิแดนส์ 10 kohm

S/N (คงท่ีท่ีระดบัความดงัสงูสดุ) > 65 dBA

S/N (คงท่ีท่ีระดบัความดงัต่ำ สดุ/ปิดเสยีง) > 75 dBA

เสยีงชว่งบน >20 dB

ฉุกเฉิน / โทรศัพท์ 1 ตวั

ขัว้ตอ่ ขัว้สกรูเสยีบแบบยโุรป 7‑ขา

ความไวของสญัญาณไลน์ขาเข้า 100 mV

ความไวของสญัญาณขาเข้า 100V 100 โวลต์

อิมพีแดนซ์ของสญัญาณไลน์ขาเข้า 600 โอห์ม

S/N (คงท่ีท่ีระดบัความดงัสงูสดุ) > 70 dBA

ตวัตรวจจบัระดบั (VOX) คา่ขีดจำ กดั 50 mV; ระยะเวลาท่ีจะทำ งานเม่ือถงึขีดจำ กดัท่ีกำ หนด 150 มิลลิ

วินาที; เวลาท่ีใช้ในการคลายบีบอดั 3 วินาที

ตวัแทรก 1 ตวั

ขัว้ตอ่ Cinch

ระดบัที่กำ หนด 1 V

อิมพิแดนส์ >10 kohm

จนูเนอร์ FM

ความเพีย้น <1 %

คา่ความเพีย้นเชิงฮาร์มอนิกโดยรวม (1 kHz) < 0.8 %

เรนจ์ของ FM 87.5 - 108 MHz

ความถ่ีตอบสนอง 60 Hz - 12 kHz
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การกำ จดัสญัญาณระดบักลาง ≥ 70 dB

Image rejection ≥ 50 dB

อตัรา S/N ≥ 50 dB

ความถ่ีกลาง 10.7 MHz

ระดบัความไวสญัญาณขาเข้า 8 μV

ความไวการจนูอตัโนมตัิ ≤ 50 μV

อินพตุเสาอากาศ 75 โอห์ม (โคแอก็เชียล)

จนูเนอร์ AM

เรนจ์ของ AM 530 - 1602 kHz

ระดบัความไวของสญัญาณขาเข้า 30 μV

เคร่ืองเล่นเสียงระบบดจิติอล 1 ตวั

ความถ่ีตอบสนอง 20 Hz ถงึ 20 kHz

อตัรา S/N > 70 dBA

คา่ความเพีย้นเชิงฮาร์มอนิกโดยรวม (1 kHz) <1 %

รูปแบบที่รองรับ MP3, 32 - 320 kbps

สัญญาณขาออก หลัก/เสียงดนตรี 1 ตวั

ขัว้ตอ่ XLR 3 ขา แบบ balanced

ระดบัที่กำ หนด 1 V

อิมพิแดนส์ <600 โอห์ม

สัญญาณลำ โพงขาออก 100 V

ขัว้ตอ่ Screw, floating

กำ ลงัไฟทัง้หมด 240 W

Direct output 100/70 V, 8 โอห์ม

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

ลักษณะอุปกรณ์

ขนาด (สงู x กว้าง x ลกึ) 133 x 430 x 365 มม. มีขาตัง้
(กว้าง 19 นิว้, สงู 3 U)

น้ำ หนกั ประมาณ 18 กก.

การตดิตัง้ ตดิตัง้โดยลำ พงั ตู้ชัน้วาง 19 นิว้
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สี สเีทาเข้ม

สภาพแวดล้อม

อณุหภมิูในการทำ งาน -10 ºC ถงึ +45 ºC (14 ºF ถงึ +113 ºF)

อณุหภมิูในการเก็บรักษา -40 ºC ถงึ +70 ºC (-40 ºF ถงึ +158 ºF)

ความชืน้สมัพทัธ์ <95% (ไมมี่การควบแนน่)

ข้อกำ หนดเฉพาะทั่วไปด้านประสทิธิภาพ

เสยีงรบกวนอะคสูตกิ < 45 dB SPL, วดัท่ี 1 เมตรเหนือชดุ

MTBF 1,200,000 ชั่วโมงท่ี 25°C
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11.2 ไมโครโฟนประกาศ (Call Station)
คุณสมบตัทิางไฟฟ้า

แหล่งจ่ายไฟ

แรงดนัไฟฟา้ 24 Vdc
(24 Vdc จา่ยโดย PLN‑6AIO240)

ความสิน้เปลอืงกระแสไฟฟา้ <50 mA

ประสทิธิภาพการทำ งาน

ความไวอคสูตกิท่ีกำ หนด 85 dB SPL @ 1 kHz (การตัง้คา่อตัราการขยายสญัญาณลว่งหน้า 0 dB)

ระดบัสญัญาณขาออกท่ีกำ หนด 1 V

ระดบัสญัญาณเสียงขาเข้า (สงูสดุ) 110 เดซเิบล SPL

การตัง้ค่าอัตราการขยายสัญญาณล่วงหน้า

คา่ขีดจำ กดัของอปุกรณ์จำ กดัสญัญาณ 1 V

อปุกรณ์จำ กดัอตัราบีบอดั 1:20

ความเพีย้น <2% (สญัญาณเข้าสงูสดุ)

ระดบัสญัญาณเสียงรบกวนขาเข้า (เทียบเทา่) 25 dBA SPL

ความถ่ีตอบสนอง 100 Hz ถงึ 14 kHz +/-6 dB

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

อิมพีแดนซ์สญัญาณขาออก 200 โอห์ม

การเลือก

โทนเสยีง 1, 2 หรือ 4 โทนเสยีง เลอืกบนไมโครโฟนประกาศ

ลักษณะอุปกรณ์

ขนาดของฐาน (สงู x กว้าง x ลกึ) 55 x 108 x 240 มม.
(1.57 x 3.97 x 9.25 นิว้)

น้ำ หนกั ประมาณ 0.5 กก. (1.1 ปอนด์)

การตดิตัง้ แบบตัง้โต๊ะ

สี สเีทาเข้มพร้อมสเีงิน

ความยาวของก้านไมโครโฟนรวมไมโครโฟน 390 มม. (15.35 นิว้)

การเช่ือมตอ่ 2 x RJ45, Cat‑5, ความยาวสงูสดุ 600 ม.

สภาพแวดล้อม

อณุหภมิูในการทำ งาน -10ºC ถงึ +45ºC (14ºF ถงึ +113ºF)

อณุหภมิูในการเก็บรักษา -40ºC ถงึ +70ºC (-40ºF ถงึ +158ºF)

ความชืน้สมัพทัธ์ <95% (ไมมี่การควบแนน่)



46 th | ข้อมลูทางเทคนิค ระบบ 240W All-In-One

2019.08 | V1.21 | คู่มือการใช้งาน Bosch Security Systems B.V.

11.3 แผงตดิผนัง

คุณสมบตัทิางไฟฟ้า

แหล่งจ่ายไฟ

ชว่งแรงดนัไฟฟา้ 24 Vdc, จา่ยโดยเคร่ืองขยายเสียงท่ีเช่ือมตอ่

การสิน้เปลอืงกระแสไฟฟา้ (ปกต)ิ <50 mA

ขัว้ตอ่ 1 x ชอ่งเสยีบ RJ45 (ภายในแผงตดิผนงั)

ลักษณะอุปกรณ์

ขนาด (สงู x กว้าง x ลกึ) 115 x 115 x 70 มม.
(4.5 x 4.5 x 2.8 นิว้)

น้ำ หนกั ประมาณ 0.6 กก. (1.3 ปอนด์)

สภาพแวดล้อม

อณุหภมิูในการทำ งาน -10ºC ถงึ +45ºC (14ºF ถงึ +113ºF)

อณุหภมิูในการเก็บรักษา -40ºC ถงึ +70ºC (-40ºF ถงึ +158ºF)

ความชืน้สมัพทัธ์ <95% (ไมมี่การควบแนน่)

11.4 การปฏบิตัติามกฎด้านความปลอดภยั

ข้อมลูตอ่ไปนีเ้ก่ียวข้องกบัชดุ Plena All-in-One รุ่น PLN-6AIO240 และผลติภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ไมโครโฟนประกาศ PLN-6CS และแผงตดิผนงั
PLN-4S6Z

ความปลอดภยั IEC/EN 60065

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

สภาพแวดล้อม EN 50581

US UL 60065
FCC Part 15B

CA CSA C22.2.60065

CN CCC

AU/NZ C-Tick
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