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ความปลอดภัย
ก่อนการติดตัง้ หรื อใช้ งานผลิตภัณฑ์นี ้ โปรดอ่านคำ แนะนำ เพื่อความปลอดภัยซึ่งเป็ นเอกสารหลายภาษาแยกต่างหาก: ข้ อแนะนำ การใช้ งานอย่างปลอดภัย
(Safety_ML) คำ แนะนำ เหล่านี ้ใช้ ร่วมกับอุปกรณ์ทงั ้ หมดที่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟเมนได้
ข้ อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
เครื ่อง ระบบ Plena All-in-One ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับเครื อข่ายกระจายไฟฟ้าสาธารณะ
–

เพื่อไม่เกิดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต จะต้ องยกเลิกการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเมนก่อนเริ ่มการปฏิบตั งิ านทัง้ หมด

–

ไม่ควรให้ มีส่งิ ใดมากีดขวางช่องการระบายอากาศ

–

การเดินสายจากภายนอกเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นี ้จะต้ องติดตัง้ โดยบุคลากรที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเท่านัน้

–

และจะต้ องดำ เนินการโดยเจ้ าหน้ าที่ที่ได้ รับการรับรองเท่านัน้

–

ใช้ อปุ กรณ์นี ้ในภูมิอากาศระดับปานกลาง

ระวัง!

!

คำ แนะนำ สำ หรั บการซ่ อมบำ รุ งนีจ้ ดั ทำ ขึน้ สำ หรั บการใช้ งานโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัตเิ หมาะสมเท่ านัน้
เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต ห้ ามทำ การซ่อมแซมใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุเอาไว้ ในคำ แนะนำ การใช้ งาน เว้ นแต่ในกรณีที่คณ
ุ มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเท่านัน้

อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ และเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าเก่ า
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรื อเครื ่องใช้ ไฟฟ้าที่สิ ้นสุดอายุการใช้ งานจะต้ องเก็บแยกเอาไว้ ตา่ งหาก และจัดส่งไปผ่านกระบวนการรี ไซเคิลที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม (โดย
สอดคล้ องกับระเบียบว่าด้ วยเศษเหลือทิ ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของยุโรป - European Waste Electrical and Electronic
Equipment Directive)
ในการทิ ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื ่องใช้ ไฟฟ้าเก่า ควรดำ เนินการผ่านระบบการจัดเก็บและส่งกลับของแต่ละประเทศ

Bosch Security Systems B.V.

คู่มือการใช้ งาน

2019.08 | V1.21 |

6

th | เกี่ยวกับคู่มือนี ้

ระบบ 240W All-In-One

2

เกี่ยวกับคู่มือนี ้

2.1

วัตถุประสงค์ ของคู่มือ
คู่มือเล่มนี ้มีจดุ ประสงค์เพื่อให้ ข้อมูลที่จำ เป็ นในการติดตัง้ การกำ หนดค่า การใช้ งาน และการบำ รุงรักษาระบบ Plena All‑In‑One

2.2

เอกสารดิจติ อล
คู่มือการใช้ งานซอฟต์แวร์ นี ้ยังมีในรูปแบบเอกสารดิจิตอลแบบ Adobe Portable Document Format (PDF) อีกด้ วย
ดูข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ ที่: www.boschsecurity.com

2.3

กลุ่มเป้ าหมาย
คู่มือนี ้จัดทำ ไว้ สำ หรับผู้ตดิ ตัง้ ผู้ปฏิบตั งิ าน และผู้ใช้ ระบบ Plena

2.4

การแจ้ งเตือนและสัญลักษณ์ แจ้ งให้ ทราบ
คู่มือนี ้สามารถใช้ ได้ กบั สัญญาณสี่ประเภท โดยประเภทจะเกี่ยวข้ องกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นหากไม่มีการสังเกต สัญลักษณ์เหล่านี ้จะเรี ยงลำ ดับจากผลกระทบน้ อยที่สดุ
ไปถึงผลกระทบร้ ายแรงที่สดุ ซึ่งได้ แก่:
แจ้ งเตือน!
มีข้อมูลเพิ่มเติม โดยปกติแล้ ว การไม่สงั เกต ‘การแจ้ งให้ ทราบ’ จะไม่สง่ ผลให้ เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์หรื อการบาดเจ็บ

ระวัง!

!

อุปกรณ์และทรัพย์สนิ อาจได้ รับความเสียหาย หรื อผู้ใช้ อาจได้ รับบาดเจ็บเล็กน้ อยหากไม่สงั เกตการแจ้ งเตือน

คำ เตือน!

!

อุปกรณ์และทรัพย์สนิ อาจได้ รับความเสียหายร้ ายแรง หรื อผู้ใช้ อาจได้ รับบาดเจ็บรุนแรงหากไม่สงั เกตการแจ้ งเตือน

อันตราย!
การไม่ สังเกตการแจ้ งเตือนสามารถทำ ให้ เกิดอันตรายถึงชีวติ หรื อได้ รับบาดเจ็บรุ นแรง
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ตารางการแปลงหน่ วย
คู่มือนี ้ใช้ หน่วย SI เพื่อแสดงความยาว ปริ มาณ อุณหภูมิ และอื่นๆ โดยหน่วยเหล่านี ้สามารถแปลงเป็ นหน่วยที่ไม่ใช่มาตราเมตริ กโดยใช้ ข้อมูลที่ให้ ไว้ ด้านล่างนี ้
1 นิ ้ว =

25.4 มม.

1 มม. =

0.03937 นิ ้ว

1 นิ ้ว =

2.54 ซม.

1 ซม. =

0.3937 นิ ้ว

1 ฟุต =

0.3048 ม.

1 ม. =

3.281 ฟุต

1 ไมล์ =

1.609 กม.

1 กม. =

0.622 ไมล์

0.4536 กก.

1 กก. =

2.2046 ปอนด์

68.95 hPa

1 hPa =

0.0145 psi

ตาราง 2.1: การแปลงหน่วยความยาว

1 ปอนด์ =
ตาราง 2.2: การแปลงหน่วยปริ มาณ

1 psi =
ตาราง 2.3: การแปลงหน่วยความดัน

แจ้ งเตือน!
1 hPa = 1 mbar

9
°F = _ . °C + 32
5
5
°C = _ . (°F - 32)
9

2.6

ลิขสิทธิ์และข้ อสงวนสิทธิ
สงวนลิขสิทธิ์ ห้ ามมิให้ มีการทำ ซ้ ำ หรื อเผยแพร่สว่ นหนึ่งส่วนใดของเอกสารฉบับนี ้ ไม่วา่ จะในรูปแบบใดและโดยผ่านช่องทางใดๆ ก็ตาม ทัง้ ในแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในเชิง
จักรกล การถ่ายเอกสาร การบันทึกเสียง หรื อรูปแบบอื่นใด โดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้จดั พิมพ์เสียก่อน สำ หรับข้ อมูลในการขออนุญาตพิมพ์ซ้ำ และ
การคัดลอก โปรดติดต่อ Bosch Security Systems B.V.
เนื ้อหาและภาพประกอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

2.7

ประวัตเิ อกสาร
วันที่วางจำ หน่าย

เวอร์ ช่นั เอกสาร

เหตุผล

2014.08.14

V1.0

ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 1

2014.08.18

V1.1

ส่วน 1: เพิ่ม WEEE

2014.09.03

V1.2

แก้ ไขส่วน 5.3, 11.3 และ 11.4

2019.08.28

V1.21

แก้ ไขส่วน 8.2.6
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ภาพรวมของระบบ

3.1

Plena
ระบบ Plena All-in-One เป็ นส่วนหนึ่งของของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Plena โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ Plena มีระบบเสียงประกาศสาธารณะสำ หรับสถานที่ที่ผ้คู น
รวมตัวกันเพื่อทำ งาน สักการะ ค้ าขาย หรื อพักผ่อน ระบบนี ้คือกลุ่มของส่วนประกอบของระบบที่ผสานรวมเพื่อสร้ างระบบเสียงประกาศสาธารณะซึ่งออกแบบมาเพื่อการใช้
งานทุกรูปแบบ กลุ่มผลิตภัณฑ์ Plena ประกอบด้ วย:
–

Mixer

–

ปรี แอมป์

–

เครื ่องขยายสัญญาณเสียง

–

อุปกรณ์แหล่งเสียงดนตรี

–

โปรแกรมจัดการข้ อความดิจิตอล

–

Feedback suppressor

–

ไมโครโฟนประกาศ

–

ระบบ "All-In-One"

–

ระบบเตือนภัยด้ วยเสียง

–

อุปกรณ์จบั เวลา

–

Charger

–

เครื ่องขยายเสียงแบบลูป

ส่วนประกอบต่างๆ ออกแบบเพื่อให้ ใช้ งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นโดยใช้ ข้อมูลจำ เพาะด้ านเสียง ระบบไฟฟ้า และลักษณะอุปกรณ์ที่ตรงกัน
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ระบบ Plena All-in-One
ระบบ Plena All‑in‑One คือโซลูชนั แบบเบ็ดเสร็ จสำ หรับการประกาศ เรี ยกคน และเล่นเพลงในพื ้นหลัง (BGM) ระบบนี ้ประกอบด้ วยผลิตภัณฑ์ตอ่ ไปนี ้ ซึ่ง
สามารถสั่งซื ้อแยกต่างหากได้
–

ชุด PLN‑6AIO240 All‑in‑One

รู ปภาพ 3.1: บล็อกไดอะแกรมของชุด All‑in‑One

ชุด All‑in‑One เป็ นผลิตภัณฑ์หลักของระบบ All‑in‑One และเชื่อมต่อกับส่วนประกอบต่อไปนี ้
–

เครื ่อง mixer amplifier 240 W

–

เครื ่องเล่น SD และ USB ที่สามารถเล่นไฟล์ที่เข้ ารหัสแบบ MP3 จากอุปกรณ์ SD และ USB
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–

จูนเนอร์ AM/FM ที่ควบคุมด้ วยระบบดิจิตอลสำ หรับการรับสัญญาณจากสถานีวิทยุ

เครื ่องขยายเสียงผสมสามารถเชื่อมต่อและผสมสัญญาณจากแหล่งที่มาเสริ มได้ สงู สุดสามสัญญาณและไมโครโฟนได้ สงู สุดหกตัว โดยใช้ การจัดลำ ดับความสำ คัญหรื อการ
สลับแบบ VOX สามารถส่งสัญญาณเอาต์พตุ ไปยังโซนต่างๆ ได้ ถงึ หกแห่งซึ่งมีการควบคุมลดทอนสัญญาณแบบแยกกันเป็ นอิสระ สามารถขยายชุดด้ วยเครื ่องขยาย
กำ ลังเสียงเพิ่มเติม เช่น ใช้ LBB1935/20 เป็ นเครื ่องขยายเสียงสำ รองหรื อใช้ สำ หรับการทำ งานแบบ 2 ช่อง
–

ไมโครโฟนประกาศ PLN‑6CS

ไมโครโฟนประกาศ PLN‑6CS เป็ นอุปกรณ์ระยะไกลสำ หรับการประกาศไปยังโซนที่เลือกของระบบ All‑in‑One สามารถเชื่อมต่อชุด All‑in‑One กับ
ไมโครโฟนประกาศได้ สงู สุดหกตัวในการกำ หนดค่าแบบพ่วงกันโดยใช้ สาย Cat‑5 ที่เข้ าปลายสายด้ วยขัว้ ต่อ RJ45
–

แผงติดผนัง PLN‑4S6Z

แผงติดผนัง PLN‑4S6Z ใช้ ในการควบคุมชุด All‑in‑One จากระยะไกล ซึ่งจะเชื่อมต่อกับชุด All‑in‑One โดยใช้ สาย Cat‑5 ที่เข้ าปลายสายด้ วยขัว้
ต่อ RJ45
–

ไมโครโฟนประกาศ PLE‑1CS or PLE‑1SCS

ไมโครโฟนประกาศ PLE‑1CS หรื อ PLE‑1SCS เป็ นไมโครโฟนประกาศทุกช่องสัญญาณที่สามารถใช้ กบั ชุด All‑in‑One สำ หรับการประกาศโดยไม่ต้อง
เลือกโซน ใช้ เชื่อมต่อกับชุด All‑in‑One โดยใช้ สาย Cat‑5 ที่เข้ าปลายสายด้ วยขัว้ ต่อ RJ45
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บรรจุภณ
ั ฑ์ และการขนส่ ง
ก่อนใช้ งานระบบ Plena All‑in‑One โปรดอ่านส่วนนี ้เพื่อให้ แน่ใจว่าคุณมี
ส่วนประกอบทัง้ หมดสำ หรับการเชื่อมต่อและการใช้ งานระบบ

4.1

การเปิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์
–

ควรเปิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์และจับอุปกรณ์นี ้ด้ วยความระมัดระวัง

–

หากมีสว่ นประกอบใดๆ ที่ดเู หมือนจะได้ รับความเสียหาย ให้ แจ้ งผู้สง่ ทันที

–

ลอกฟิ ล์มพลาสติกป้องกันออกจากจอแสดงผลด้ วยความระมัดระวัง

ระวัง!

!
4.2

ห้ ามใช้ วัสดุท่ แี หลมคม

–

หากมีรายการใดๆ ขาดหายไป ให้ แจ้ งตัวแทน Bosch ของคุณ

–

บรรจุภณ
ั ฑ์เดิมเป็ นอุปกรณ์บรรจุที่ปลอดภัยที่สดุ ในการขนส่งผลิตภัณฑ์ และสามารถใช้ ในการส่งคืนผลิตภัณฑ์เพื่อรับการซ่อมแซมในกรณีที่จำ เป็ น

จัดส่ งมาพร้ อมผลิตภัณฑ์
ชุด PLN‑6AIO240 Plena All-in-One
จำ นวน

ส่ วนประกอบ

1

ชุด All‑in‑One

1 ม.

สาย Cat‑5 ที่มีการเข้ าปลายสายแบบ RJ45 สำ หรับอะแดปเตอร์

1

อะแดปเตอร์ สำ หรับเชื่อมต่อไมโครโฟนตัง้ โต๊ ะ PLE‑1CS หรื อ PLE‑1SCS ผ่านการเดินสาย Cat‑5 แบบมีชีลด์

1

สายไฟ AC (สำ หรับเต้ าเสียบไฟแบบยุโรป)

1

คำ แนะนำ เพื่อความปลอดภัย

1

เสาอากาศภายในอาคาร AM

1

ขัว้ ต่อ RJ45 สำ หรับเสาอากาศ FM

1

คู่ตวั ยึดสำ หรับการติดตัง้ ในตู้ชนั ้ วางขนาด 19 นิ ้ว

1

ชุดรี โมทคอนโทรล (ไม่รวมแบตเตอรี ่)

1

คู่มือการติดตัง้ และการใช้ งาน

ไมโครโฟนประกาศ PLN‑6CS Plena All-in-One
จำ นวน

ส่ วนประกอบ

1

ไมโครโฟนประกาศ All‑in‑One

1 ม.

สาย Cat‑5 พร้ อมปลั๊ก RJ45

1

ปลั๊กตัวเข้ าปลายสาย

แผงติดผนัง PLN‑4S6Z Plena All-in-One
จำ นวน

ส่ วนประกอบ

1

All‑in‑One Wall Panel

1 ม.

สาย Cat‑5 พร้ อมปลั๊ก RJ45

Bosch Security Systems B.V.
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การติดตัง้

5.1

ติดตัง้ ชุด All-in-One ในตู้ชัน้ วางขนาด 19 นิว้ (อุปกรณ์ เสริม)
ชุดนี ้เหมาะสำ หรับการใช้ งานบนโต๊ ะ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถติดตัง้ ชุดในตู้ชนั ้ วางขนาด 19 นิ ้วได้ ด้วยเช่นกัน สำ หรับการใช้ งานแบบติดตัง้ ในตู้ชนั ้ วางขนาด 19 นิ ้ว:
–

ฉากยึดสำ หรับติดตัง้ ตู้ชนั ้ วาง 19 นิ ้วให้ มาพร้ อมผลิตภัณฑ์

–

สกรู 6 ตัวและแหวนรองสำ หรับรองสกรูขนาดสัน้ ซึ่งยึดฝาครอบกับตัวเครื ่อง

–

สกรูยดึ ชัน้ และน็อตยึดแบบมาตรฐาน (ไม่ได้ ให้ มาพร้ อมกับผลิตภัณฑ์)

รู ปภาพ 5.1: ติดตัง้ ชุดในตู้ชนั ้ วางขนาด 19 นิ ้ว

แจ้ งเตือน!
หากคุณติดตัง้ ชุดในตู้ชัน้ วาง 19 นิว้ โปรดตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ า
- ถอดขาตัง้ บนโต๊ ะออกจากด้ านล่างของชุด
- อากาศร้ อนที่ถกู ขับออกทางด้ านข้ างสามารถถ่ายเทได้
- ชุดจะต้ องมีอณ
ุ หภูมิไม่เกินอุณหภูมิทำ งานสูงสุด (อุณหภูมิบรรยากาศ +45°C)
- มีการระบายอากาศและด้ านหลังอุปกรณ์มีพื ้นที่เพียงพอสำ หรับสายไฟและการเชื่อมต่อต่างๆ ประมาณ 10 ซม./4 นิ ้ว

5.2

ติดตัง้ ไมโครโฟนประกาศ
1.

ไมโครโฟนประกาศจะใช้ เป็ นอุปกรณ์ตงั ้ โต๊ ะ อย่าวางผลิตภัณฑ์นี ้ในตำ แหน่งที่อาจมีของเหลวหกใส่

2.

เมื่อติดตัง้ ไมโครโฟนประกาศ อย่าทำ ในสิ่งต่อไปนี ้

3.

–

งอสายเกิน "รัศมีการงอ" ตามที่ผ้ผู ลิตกำ หนด

–

ติดตัง้ สายในลักษณะที่ทำ ให้ เกิดความเสียหายหรื อเป็ นอันตราย

ตรวจสอบว่าขัว้ ต่อ RJ45 มีแถบล็อกที่แข็งแรง และจะไม่เกิดหลุดออกมาโดยไม่ได้ ตงั ้ ใจเมื่อติดตัง้ แล้ ว

โปรดดูที่ การเชื อ่ มต่อไมโครโฟนประกาศ, หน้า 17
แจ้ งเตือน!
สามารถกำ หนดค่ าไมโครโฟนประกาศสำ หรั บ All-in-One แต่ ละเครื่ องได้ สูงสุดหกตัว
ระยะของสายสูงสุดจากชุด All-in-One ไปยังไมโครโฟนประกาศตัวสุดท้ ายคือ 600 เมตร
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ติดตัง้ แผงติดผนัง
แผงติดผนังประกอบด้ วยแผงควบคุมแบบเรี ยบและฉากยึดด้ านหลังซึ่งใช้ สำ หรับการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์บนผนังหรื อพื ้นผิวเรี ยบ สายสามารถเข้ าได้ ทางด้ านหลังและด้ านข้ าง
ของฉากยึด
ซึ่งทำ ให้ สามารถใช้ ฉากยึดกับพื ้นที่ตอ่ ไปนี ้
–

ผนังก่ออิฐแข็ง โดยจะเดินสายภายนอกบนผิวผนังและเข้ าสู่ผลิตภัณฑ์จากด้ านข้ าง หรื อ

–

โครงสร้ างแบบมีกรอบ ซึ่งสายจะอยู่ภายในช่องและต้ องเข้ าสู่ผลิตภัณฑ์จากทางด้ านหลัง

1.

ถอดสกรูยดึ สี่ตวั ที่แผงควบคุมด้ านหน้ าเพื่อแยกออกจากฉากยึด อย่าถอดสกรูอื่นๆ ออกจากฉากยึด เพราะสกรูเหล่านัน้ ใช้ เพื่อยึดส่วนประกอบ

2.

ค่อยๆ ถอดแผงควบคุมออกจากฉากยึด และวางไว้ ในที่ปลอดภัย ระวังอย่าให้ เกิดความเสียหายต่อแผงวงจรที่ด้านหลังของแผงควบคุม

3.

ติดฉากยึดเข้ ากับพื ้นผิวเรี ยบ ดังนี ้
–

ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าสาย RJ45 สามารถเข้ าสู่ผลิตภัณฑ์ได้ สะดวก

–

ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าไม่มีสายไฟฟ้าได้ รับความเสียหายจากการหมุนสกรูตดิ ฉากยึด

–

ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าฉากยึดไม่เอียงและอยู่ในแนวตรงก่อนที่จะติด

–

เว้ นพื ้นที่ให้ เพียงพอรอบๆ ฉากยึดเพื่อให้ สามารถติดตัง้ แผงควบคุมได้ อย่างง่ายดาย

4.

ตัง้ ค่าจัมเปอร์ ที่ด้านหลังของแผงควบคุม

5.

ร้ อยสาย RJ45 ผ่านฉากยึดแล้ วเสียบกับขัว้ ต่อ RJ45 ที่ด้านหลังของแผงควบคุม
–

ขอแนะนำ ให้ ใช้ ขวั ้ ต่อ RJ45 ที่สนั ้ ที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ เพื่อเพิ่มรัศมีการงอของสายในที่แคบ

–

ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าสวิตช์ของชุด All‑in‑One ปิ ดอยู่ก่อนเสียบสาย RJ45

6.

ค่อยๆ วางแผงควบคุมในฉากยึด ระวังไม่ให้ เกิดความเสียหายต่อแผงวงจรหรื อสาย RJ45

7.

ยึดแผงควบคุมด้ วยสกรูยดึ สี่ตวั อย่าขันจนแน่นเกินไป

โปรดดู
–

การเชื อ่ มต่อแผงติ ดผนัง, หน้า 19

–

การกำ หนดค่าแผงติ ดผนัง, หน้า 27

–

การเชื อ่ มต่อแผงติ ดผนัง, หน้า 19

–

การกำ หนดค่าแผงติ ดผนัง, หน้า 27
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การเชื่อมต่ อ

6.1

การเชื่อมต่ อชุด All‑in‑One
รูปต่อไปนี ้แสดงชิ ้นส่วนทัง้ หมดในแผงด้ านหลังของชุด All‑in‑One ส่วนนี ้จะอธิบายเฉพาะชิ ้นส่วนที่ใช้ สำ หรับการเชื่อมต่อชุด All‑in‑One สำ หรับข้ อมูลเกี่ยว
กับการกำ หนดค่าอุปกรณ์ โปรดดูที่ การกำ หนดค่าชุด All-in-One, หน้า 20
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รู ปภาพ 6.1: แผงด้ านหลัง

หมายเลข

รายการ

รายละเอียด

18

เต้ ารั บไฟเมน:

การเชื่อมต่อสำ หรับสายไฟเมน: 115/230 VAC ±15%, 50/60 Hz.

19

ที่ใส่ ฟิวส์ สายเมน

เปลี่ยนฟิ วส์ด้วยฟิ วส์ประเภทเดียวกันเท่านัน้ ดังนี ้ T6.3 A สำ หรับ 230 V หรื อ T10 A สำ หรับ 115 V

20

การต่ อสายดินกับตัวเครื่ อง

ยึดสกรูที่ขวั ้ สำ หรับการเชื่อมต่อสายดินกับสายดินที่ปลอดภัย ในกรณีที่เครื ่องไม่ได้ เชื่อมต่อกับเต้ ารับไฟที่ตอ่ สายดิน

21

ขัว้ อินพุต DC 24 V

การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ DC 24 V กับขัว้ อินพุต การป้องกันการกลับขัว้ ในตัว ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต: 22‑28 Vdc,
กระแสไฟฟ้าสูงสุด 12 A ที่กำ ลังเอาต์พตุ -3 dB

22

ขัว้ เอาต์ พุตโดยตรง

ขัว้ เอาต์พตุ เครื ่องขยายเสียงที่ไม่ได้ รับผลกระทบจากตัวเลือกโซนและการควบคุมระดับโซน ขัว้ เอาต์พตุ ต่อไปนี ้สามารถใช้ งานได้ :
0 V/8 โอห์ม/ 70 V/100 V เอาต์พตุ มีการป้องกันการลัดวงจร

23

ขัว้ เปิ ด/ปิ ดระยะไกล

เครื ่องจะเปิ ดเมื่อมีการจ่ายไฟ DC 24 V (22‑28 Vdc) ในการใช้ ฟังก์ชนั นี ้อย่างถูกต้ อง จะต้ องตัง้ ค่าสวิตช์เมนบน
เครื ่องไปที่ปิด และไม่ควรใช้ ไฟสำ รอง DC 24 V

29

30
32

34

35

อินพุตเสียงดนตรี 2 และ 3

อินพุตเสียงดนตรี 1
Input 6

อินพุต 5:

Input 4
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ช่องเสียบ RCA สำ หรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก สัญญาณสเตอริ โอจะถูกแปลงเป็ นโมโน
–

ความไวของอินพุตเสียงดนตรี 2: 500 mV, 10 กิโลโอห์ม ไม่สมดุล

–

ความไวอินพุตเสียงดนตรี 3: 300 mV, 10 กิโลโอห์ม ไม่สมดุล

ขัว้ ต่อสายแจ๊ ค TRS/XLR สำ หรับเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณเสียงดนตรี แบบโมโนภายนอก
–

ความไวของอินพุต 1: 500 mV, 10 กิโลโอห์ม ไม่สมดุล

–

อินพุต 6 ไมโครโฟนหรื อสาย พร้ อมด้ วยขัว้ ต่ออินพุตสัญญาณสายแจ็ค TRS/ XLR แบบสมดุล

–

ความไวอินพุต 6 ไมโครโฟน: 1.5 mV, 600 โอห์ม แบบสมดุล

–

ความไวของอินพุต 6 สาย: 200 mV, 10 กิโลโอห์ม แบบสมดุล

–

อินพุต 5 ไมโครโฟนหรื อสาย พร้ อมด้ วยขัว้ ต่ออินพุตสัญญาณสายแจ็ค TRS/ XLR แบบสมดุล

–

ความไวอินพุต 5 ไมโครโฟน: 1.5 mV, 600 โอห์ม แบบสมดุล

–

ความไวของอินพุต 5 สาย: 200 mV, 10 กิโลโอห์ม แบบสมดุล

–

อินพุต 4 ไมโครโฟน พร้ อมด้ วยขัว้ ต่ออินพุตสัญญาณสายแจ็ค TRS/ XLR แบบสมดุล

–

ความไวอินพุต 4 ไมโครโฟน: 1.5 mV, 600 โอห์ม แบบสมดุล
คู่มือการใช้ งาน
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37

Input 3

–

อินพุต 3 ไมโครโฟน พร้ อมด้ วยขัว้ ต่ออินพุตสัญญาณสายแจ็ค TRS/ XLR แบบสมดุล

–

ความไวอินพุต 3 ไมโครโฟน: 1.5 mV, 600 โอห์ม แบบสมดุล

–

อินพุต 2 ไมโครโฟน พร้ อมด้ วยขัว้ ต่ออินพุตสัญญาณสายแจ็ค TRS/ XLR แบบสมดุล

–

ความไวอินพุต 2 ไมโครโฟน: 1.5 mV, 600 โอห์ม แบบสมดุล

–

อินพุต 1 ไมโครโฟน พร้ อมด้ วยขัว้ ต่ออินพุตสัญญาณสายแจ็ค TRS/ XLR แบบสมดุล

–

ความไวอินพุต 1 ไมโครโฟน: 1.5 mV, 600 โอห์ม แบบสมดุล

38
41
42

Input 2
Input 1
อินพุต 1 ขัว้ ต่ อ RJ45

15

อินพุตนี ้มีไว้ สำ หรับไมโครโฟนประกาศเรี ยกทุกช่องสัญญาณ PLE-1CS หรื อ PLE-1SCS ซึ่งเชื่อมต่อด้ วยสาย
CAT-5 และกล่องอะแดปเตอร์ (ให้ มาพร้ อมกับชุด) ซึ่งทำ ให้ สามารถใช้ สาย Cat- 5 มาตรฐานสำ หรับความยาวที่แตก
ต่างกันได้
การกำ หนดขาของ RJ45 มีดงั นี ้
–

ขา 1: เสียง+

–

ขา 2: เสียง-

–

ขา 3: สายดิน

–

ขา 4: ทริ กเกอร์ +

–

ขาที่ 5: ทริ กเกอร์ - (สายดิน)

–

ขา 6‑8: ไม่ได้ เชื่อมต่อ

การปิ ดหน้ าสัมผัสระหว่างขา 4 และ 5 จะเปิ ดใช้ งานสัญญาณโทนเสียงและให้ ความสำ คัญกับอินพุต 1 โดยจะปิ ดสัญญาณใน
อินพุตอื่นๆ ยกเว้ นอินพุตโทรศัพท์/ฉุกเฉิน (46/47) สวิตช์ PTT (40) จะต้ องอยู่ที่ เปิ ด
44

เอาต์ พุต 8Ω MOH

ขัว้ เอาต์พตุ เสียงดนตรี รอสายแบบไม่สมดุล 1 W สำ หรับการตรวจสอบแหล่งเสียงดนตรี ภายในหรื อสัญญาณอินพุตเสียงดนตรี
1-3 ซึ่งเลือกจากตัวเลือกแหล่งเสียงดนตรี (7)

45

เอาต์ พุต MOH แบบสมดุล

สัญญาณเสียงดนตรี รอสายแบบสมดุลแยกด้ วยหม้ อแปลง 600 โอห์ม, 1 Vrms สำ หรับการตรวจสอบแหล่งสัญญาณเสียง
ดนตรี ภายในหรื อสัญญาณอินพุตเสียงดนตรี 1-3 ซึ่งเลือกจากตัวเลือกแหล่งเสียงดนตรี (7)

46

อินพุตโทรศัพท์ /ฉุกเฉิน 100 V

อินพุต 100 V แบบสมดุล เข้ ากันได้ กบั สัญญาณสายลำ โพง อินพุตนี ้มีฟังก์ชนั เกต (VOX) เมื่อระดับสัญญาณเกินระดับ
-10 dB อินพุตจะได้ รับลำ ดับความสำ คัญสูงสุดและแทนที่อินพุตอื่นๆ ทัง้ หมด

47

อินพุตโทรศัพท์ /ฉุกเฉิน

เหมือนกับอินพุต (46) แต่มีความไวอินพุต 100 mV, อิมพีแดนซ์ 600 โอห์ม

49

ตัวเชื่อมต่ อไมโครโฟนประกาศ

ขัว้ ต่อ RJ45 สำ หรับไมโครโฟนประกาศ PLN-6CS สูงสุดหกตัวที่เชื่อมต่อแบบเชื่อมโยง สามารถใช้ สาย Cat-5
ทั่วไปแบบหุ้มหรื อไม่ห้มุ ฉนวนสำ หรับการเชื่อมต่อระหว่างระบบ ความยาวสูงสุดถึงไมโครโฟนประกาศตัวสุดท้ ายคือ 600 เมตร
การกำ หนดขาของขัว้ ต่อนี ้ มีดงั นี ้

50

ขัว้ ต่ อแผงติดผนัง

–

ขา 1: เสียง เข้ า+

–

ขา 2: เสียง เข้ า-

–

ขา 3: สายดิน

–

ขา 4: ไม่ได้ เชื่อมต่อ

–

ขา 5: ไม่ได้ เชื่อมต่อ

–

ขา 6: + 24 Vdc < 800 mA

–

ขา 7: RS485+

–

ขา 8: RS485-

ขัว้ ต่อ RJ45 สำ หรับแผงติดผนัง PLN-4S6Z หนึ่งแผง สามารถใช้ สาย Cat-5 ทั่วไปแบบหุ้มหรื อไม่ห้มุ ฉนวนสำ หรับ
การเชื่อมต่อระหว่างระบบ การกำ หนดขาของขัว้ ต่อนี ้ มีดงั นี ้

Bosch Security Systems B.V.

–

ขา 1: เสียง เข้ า+

–

ขา 2: เสียง เข้ า-

–

ขา 3: สายดิน

–

ขา 4: ไม่ได้ เชื่อมต่อ

–

ขา 5: ไม่ได้ เชื่อมต่อ

–

ขา 6: + 24 VDC < 800 mA
คู่มือการใช้ งาน
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รายการ

รายละเอียด

เอาต์ พุตสำ หรั บเครื่ องขยายเสียงภายนอก

–

ขา 7: RS485+

–

ขา 8: RS485-

เอาต์พตุ แบบสมดุล 0 dBV, 600 โอห์มที่ขวั ้ ต่อตัวเมีย XLR สำ หรับการเชื่อมต่อกับเครื ่องขยายเสียงภายนอก เพื่อใช้ เป็ น
เครื ่องขยายเสียงที่สองในกรณีที่ใช้ โหมดช่องคู่หรื อใช้ เป็ นเครื ่องขยายเสียงสำ รอง

52

Rec out

เอาต์พตุ บันทึกที่ชอ่ งเสียบ RCA
–

53

Insert in

เอาต์พตุ นี ้ให้ สญ
ั ญาณเอาต์พตุ โมโนแบบไม่สมดุล 350 mV ก่อนการควบคุมระดับเสียงหลัก

อินพุตของขัน้ เครื ่องขยายกำ ลัง ในกรณีสว่ นใหญ่ อินพุตนี ้จะเชื่อมต่อโดยตรงกับขัว้ "Insert out" (54) แต่คณ
ุ สามารถ
เชื่อมต่ออีควอไลเซอร์ หรื ออุปกรณ์เสียงอื่นๆ ระหว่าง "Insert out" และ "Insert in" ได้
–

54

Insert out

ช่องเสียบ RCA อินพุตแบบไม่สมดุล 0 dBV, 10 กิโลโอห์ม

เอาต์พตุ ของขัน้ เครื ่องขยายเสียงเบื ้องต้ นภายใน
–

ช่องเสียบ RCA อินพุตแบบไม่สมดุล 0 dBV, 600 กิโลโอห์ม

56

สำ รอง

ไม่ใช้ งาน

57

ขัว้ Ext Amp in 0-100V

เอาต์พตุ ของเครื ่องขยายกำ ลังภายนอกเสริ มจะเชื่อมต่อกับอินพุตนี ้ สามารถใช้ เครื ่องขยายเสียงภายนอกเป็ นเครื ่องขยายเสียง
สำ รองหรื อเป็ นเครื ่องขยายเสียงที่สองในโหมดช่องคู่
–

พิกดั กระแสไฟฟ้าสูงสุด 7 A (50 Hz ถึง 20 kHz)

58

ขัว้ เอาต์ พุตโซน 1-6

ขัว้ เอาต์พตุ สำ หรับโซน 1 ถึง 6 แต่ละโซนสามารถเลือกได้ อย่างอิสระและมีขวั ้ 100 V‑0 V

59

ขัว้ อินพุต AM/FM

ชุดของอินพุตสำ หรับเสาอากาศ AM 300 โอห์ม และเสาอากาศ FM 75 โอห์ม ขัว้ ต่อเสาอากาศ AM และเสาอากาศ
FM จะให้ มาพร้ อมกับชุด

6.2

การเชื่อมต่ ออะแดปเตอร์ ไมโครโฟน
ใช้ อะแดปเตอร์ ไมโครโฟนร่วมกับสาย Cat-5 หุ้มฉนวนเพื่อเชื่อมต่อไมโครโฟนประกาศ PLE-1CS หรื อ PLE-1SCS เข้ ากับขัว้ ต่อ RJ45 อินพุต 1
(42) สาย CAT-5 ไม่ห้มุ ฉนวนอาจมีเสียงฮัม และไม่แนะนำ ให้ ใช้

รู ปภาพ 6.2: อะแดปเตอร์ ไมโครโฟน

GND
+
1
3
5
7

2
4
6
8

5
4
3

GND
2
TR

CK1
CK2
รู ปภาพ 6.3: ผังการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ ไมโครโฟน
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การเชื่อมต่ อไมโครโฟนประกาศ
รูปต่อไปนี ้แสดงรายการทัง้ หมดของไมโครโฟนประกาศ ส่วนนี ้จะอธิบายเฉพาะชิ ้นส่วนที่ใช้ สำ หรับการเชื่อมต่อไมโครโฟนประกาศ สำ หรับข้ อมูลเกี่ยวกับการกำ หนดค่าและ
การใช้ งานไมโครโฟนประกาศ โปรดดูที่
–

การกำ หนดค่าฮาร์ ดแวร์ ไมโครโฟนประกาศ, หน้า 23

–

การกำ หนดค่าซอฟต์แวร์ ไมโครโฟนประกาศ, หน้า 24

–

การทำ งานของไมโครโฟนประกาศ, หน้า 35

1

7

8

2

11

9

10

3
5

4

6

12

รู ปภาพ 6.4: การเชื่อมต่อไมโครโฟนประกาศ PLN‑6CS

หมายเลข

รายการ

รายละเอียด

6

สำ รอง

ไม่ใช้ งาน

9

ขัว้ ต่ อ RJ45

ใช้ สาย Cat-5 มาตรฐานแบบหุ้มหรื อไม่ห้มุ ฉนวนเพื่อเชื่อมต่อไมโครโฟนประกาศกับชุด All‑in‑One หรื อกับไมโครโฟน

(อินพุต)

ประกาศตัวก่อนหน้ าที่ตอ่ แบบเชื่อมโยง

ขัว้ ต่ อ RJ45

ใช้ สาย Cat-5 มาตรฐานแบบหุ้มหรื อไม่ห้มุ ฉนวนเพื่อเชื่อมต่อไมโครโฟนประกาศกับชุด All‑in‑One หรื อกับไมโครโฟน

(ต่ อพ่ วง)

ประกาศตัวถัดไปที่ตอ่ แบบเชื่อมโยง ขัว้ ต่อ RJ45 (9) และ (10) จะต่อแบบแบบขนานและสามารถทำ งานแทนกันได้

10

ไมโครโฟนประกาศตัวสุดท้ ายในสายต้ องมีปลั๊กปลายสายในช่องเสียบ RJ45 ที่วา่ งเพื่อให้ ได้ ประสิทธิภาพที่ดีที่สดุ ในกรณีที่ใช้
สายยาว ปลั๊กปลายสายขนาดเล็กที่มีลกั ษณะเหมือนขัว้ ต่อ RJ45 ทั่วไปจะมาพร้ อมกับไมโครโฟนประกาศแต่ละตัว
เมื่อไมโครโฟนประกาศต่อกันแบบเชื่อมโยง ตัวเข้ าปลายสายบางส่วนจะไม่ได้ ใช้ งาน เนื่องจากมีการเข้ าปลายสายเฉพาะที่
ไมโครโฟนประกาศตัวสุดท้ ายเท่านัน้
11

แจ็ค DC

แจ็ค DC สำ หรับเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟภายนอก 24 Vdc +/- 10%, >100 mA ขาตรงกลางเป็ น +, วงแหวน
เป็ น - แจ็ค DC นี ้จะใช้ เฉพาะเมื่อใช้ สายยาวมาก และ/หรื อมีการเชื่อมต่อไมโครโฟนประกาศจำ นวนมากแบบเชื่อมโยง

12

สำ รอง

Bosch Security Systems B.V.

ไม่ใช้ งาน

คู่มือการใช้ งาน
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แจ้ งเตือน!
สามารถเชื่อมต่อไมโครโฟนประกาศแบบเชื่อมโยงได้ สงู สุดหกตัว ความยาวสายสูงสุดไปยังไมโครโฟนประกาศตัวสุดท้ ายคือ 600 เมตร และไมโครโฟนประกาศตัว
สุดท้ ายจะต้ องเสียบปลั๊กปลายสายในขัว้ ต่อแบบต่อพ่วง

2019.08 | V1.21 |

คู่มือการใช้ งาน

Bosch Security Systems B.V.

ระบบ 240W All-In-One

6.4

การเชื่อมต่อ | th

19

การเชื่อมต่ อแผงติดผนัง
ส่วนนี ้จะอธิบายถึงการเชื่อมต่อแผงติดผนัง สำ หรับข้ อมูลเกี่ยวกับการกำ หนดค่าและการใช้ งานแผงติดผนัง โปรดดูที่
–

การกำ หนดค่าแผงติ ดผนัง, หน้า 27

–

การทำ งานของแผงติ ดผนัง , หน้า 37
2

1

3

7

8

5

4

6

รู ปภาพ 6.5: การเชื่อมต่อแผงติดผนัง

หมายเลข

รายการ

รายละเอียด

4

อินพุตสาย

อินพุตสายในช่องเสียบแจ็คโทรศัพท์สเตอริ โอขนาด 3.5 มม (1/8 นิ ้ว) สำ หรับแหล่งเสียงดนตรี ในระบบ เช่น เอาต์พตุ หูฟัง
ของสมาร์ ทโฟน สัญญาณจะถูกผสมกับไมโครโฟนที่อินพุตไมโครโฟนแผงติดผนัง (5) และสัญญาณไมโครโฟน/สายที่อินพุต
1-6 ของชุด All-in-One ลำ ดับความสำ คัญของสัญญาณจะเหมือนกับอินพุตเสียงดนตรี ของชุด All-in-One มีความ
ไว 200 mV แบบไม่สมดุล สัญญาณแบบสเตอริ โอแปลงเป็ นโมโน อิมพีแดนซ์อินพุต 10 กิโลโอห์ม

5

อินพุตไมโครโฟนที่ชอ่ งเสียบ XLR ตัวเมียสำ หรับไมโครโฟนในระบบ สัญญาณจะถูกผสมกับอินพุตสายที่แผงติดผนัง (4)

อินพุตไมโครโฟน

และสัญญาณไมโครโฟน/สายที่อินพุต 1-6 ของชุด All‑in‑One ลำ ดับความสำ คัญของสัญญาณจะเหมือนกับอินพุตเสียง
ดนตรี ของชุด All‑in‑One มีความไว 2 mV แบบสมดุล อิมพีแดนซ์อินพุต 600 โอห์ม มีแหล่งจ่ายไฟ Phantom
ที่สามารถกำ หนดค่าด้ วยจัมเปอร์ ภายใน
ไม่ได้ แสดงไว้

ช่ องเสียบ RJ45

แผงติดผนังจะเชื่อมต่อกับชุด All-in-One โดยใช้ สาย Cat‑5 ที่เข้ าปลายสายด้ วยขัว้ ต่อ RJ45 สายนี ้มีไว้ สำ หรับการ
รับส่งข้ อมูล RS485 และจ่ายไฟ DC สำ หรับแผงติดผนังด้ วย ช่องเสียบ RJ45 อยู่ภายในแผงติดผนัง เมื่อต้ องการเข้ า

ในแบบวาด

ถึงช่องเสียบ ให้ ถอดแผงควบคุมด้ านหน้ า
หมายเหตุ: ห้ ามใช้ ปลอกหรื อบูตสาย RJ45 เพื่อเข้ าปลายสายนี ้ เพราะอาจทำ ให้ ไม่สามารถเสียบสายเข้ ากับอุปกรณ์ หรื อ
อาจเกินรัศมีการงอ
โปรดดู
–

ติ ดตั้งแผงติ ดผนัง, หน้า 13

–

ติ ดตั้งแผงติ ดผนัง, หน้า 13
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7

การกำ หนดค่ า

7.1

การกำ หนดค่ าชุด All-in-One
รูปต่อไปนี ้แสดงชิ ้นส่วนทัง้ หมดในแผงด้ านหลังของชุด All‑in‑One ส่วนนี ้จะอธิบายเฉพาะชิ ้นส่วนที่ใช้ สำ หรับการกำ หนดค่าชุด All‑in‑One สำ หรับข้ อมูลเกี่ยว
กับการเชื่อมต่อชุด โปรดดูที่ การเชื อ่ มต่อชุด All‑in‑One, หน้า 14
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รู ปภาพ 7.1: แผงด้ านหลัง

หมายเลข

รายการ

รายละเอียด

17

ปุ่มเลือกแรงดันไฟในสายเมน

สวิตช์เลื่อนเพื่อเลือกแรงดันไฟฟ้าในสาย AC (115 Vac/230 Vac) ให้ ตรงกับแรงดันไฟเมนของประเทศที่นำ ชุดไปใช้
งาน

24

การเลือกโหมด

–

ช่ องทางเดียว (โหมด 1) - เครื ่องขยายกำ ลังภายในทำ หน้ าที่เป็ นเครื ่องขยายกำ ลังสำ หรับทัง้ เสียงดนตรี และการเรี ยก
เครื ่องขยายเสียงภายนอกเสริ มที่เชื่อมต่อระหว่างขัว้ (51) กับ (57) จะทำ หน้ าที่เป็ นเครื ่องขยายเสียงสำ รองในกรณี
ที่มีการเปิ ดใช้ งานการตรวจสอบเครื ่องขยายเสียงด้ วยสวิตช์ (25) ในโหมดช่องทางเดียว เสียงดนตรี จะถูกขัดจังหวะเมื่อ
มีการเรี ยก

–

ช่ องคู่ (โหมด 2) - เครื ่องขยายกำ ลังภายในทำ หน้ าที่เป็ นเครื ่องขยายกำ ลังสำ หรับช่องเสียงดนตรี ในขณะที่เครื ่อง
ขยายกำ ลังภายนอกที่เชื่อมต่อระหว่างขัว้ (51) กับ (57) ทำ หน้ าที่เป็ นเครื ่องขยายเสียงสำ หรับช่องเรี ยก ในกรณีที่มี
การเปิ ดใช้ งานการตรวจสอบเครื ่องขยายเสียงด้ วยสวิตช์ (25) เครื ่องขยายกำ ลังภายในยังทำ หน้ าที่เป็ นเครื ่องขยาย
เสียงสำ รองสำ หรับช่องการเรี ยกด้ วย ในโหมดช่องคู่ การเรี ยกไปยังโซนอื่นจะไม่ขดั จังหวะโซนที่มีเสียงดนตรี

25

สวิตช์ ตรวจสอบ (20 kHz)

–

เมื่อตัง้ ค่าไปที่ เปิ ด โทนนำ ร่อง 20 kHz ที่หไู ม่ได้ ยินจะถูกเพิ่มลงในสัญญาณเสียง และการตรวจสอบเครื ่องขยาย
กำ ลังจะถูกเปิ ดใช้ งาน เมื่อเครื ่องขยายกำ ลังเสียและไม่สามารถตรวจพบโทนนำ ร่องได้ อีก LED แสดงสถานะความผิด
ปกติจะสว่างขึ ้นและเครื ่องขยายเสียงสำ รองจะทำ งานแทน (ถ้ ามี) เกณฑ์การตรวจจับโทนนำ ร่องที่ขวั ้ 100 V คือ
10 V +3 dB/-1 dB

–

เมื่อตัง้ ค่าสวิตช์ตรวจสอบไปที่ ปิ ด จะไม่มีโทนนำ ร่องและไม่มีตรวจสอบหรื อการสลับเครื ่องขยายเสียงสำ รอง การใช้
พลังงานและการสร้ างความร้ อนจะต่ำ สุดเมื่อการตรวจสอบอยู่ที่ ปิ ด

26

สวิตช์ ลำ ดับความสำ คัญ

มีการใช้ สวิตช์สองตัวในการกำ หนดลำ ดับความสำ คัญ

27

สวิตช์ โทนเสียง

มีการใช้ สวิตช์สองตัวในการตัง้ ค่าโทนเสียง จะมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะโทนเสียงสำ หรับไมโครโฟน 1, PLE-1CS หรื อ
PLE-1SCS ที่ขวั ้ (42)

28

ระดับโทนเสียง

ปรับระดับเอาต์พตุ โทนเสียง จะมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะระดับสำ หรับไมโครโฟน 1, PLE-1CS หรื อ PLE-1SCS ที่
ขัว้ (42)

31

ตัวเลือกอินพุต 6 สาย/Phantom/

สวิตช์สำ หรับเลือกความไวและกำ ลัง Phantom ของอินพุต 6 โหมด Phantom สามารถใช้ ได้ สำ หรับความไวของ

ไมโครโฟน

ไมโครโฟนเท่านัน้ (Phantom: 18 V ขณะไม่มีโหลด)
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หมายเลข

รายการ

รายละเอียด

33

ตัวเลือกอินพุต 5 สาย/Phantom/

สวิตช์สำ หรับเลือกความไวและกำ ลัง Phantom ของอินพุต 5 โหมด Phantom สามารถใช้ ได้ สำ หรับความไวของ

ไมโครโฟน

ไมโครโฟนเท่านัน้ (Phantom: 18 V ขณะไม่มีโหลด)

สวิตช์ เปิ ด/ปิ ดกำ ลัง Phantom สำ หรั บ

เปิ ดสวิตช์เพื่อตัง้ ค่ากำ ลัง Phantom เป็ น เปิ ด (Phantom: 18 V ขณะไม่มีโหลด)

36

21

อินพุต 3 และ 4 อย่ างเป็ นอิสระ
39

สวิตช์ เปิ ด/ปิ ดกำ ลัง Phantom สำ หรั บ

เปิ ดสวิตช์เพื่อตัง้ ค่ากำ ลัง Phantom เป็ น เปิ ด (Phantom: 18 V ขณะไม่มีโหลด)

อินพุต 1 และ 2 อย่ างเป็ นอิสระ
40

สวิตช์ กดเพื่อพูด (PTT)

–

ตัง้ สวิตช์ PTT ไว้ ที่ เปิ ด: ไมโครโฟนที่เชื่อมต่อกับขัว้ (41) จะถูกปิ ดใช้ งาน แต่ไมโครโฟนประกาศแบบเรี ยกทุกช่อง
สัญญาณ PLE-1CS หรื อ PLE-1SCS ที่เชื่อมต่อกับขัว้ (42) ทำ ให้ สามารถพูดกับทุกโซนและสัญญาณ
โทนเสียงตัวเลือก

–

ตัง้ สวิตช์ PTT ไว้ ที่ ปิ ด: อินพุตไมโครโฟน 1 ถูกเปิ ดใช้ งาน PLE-1CS หรื อ PLE-1SCS ที่เชื่อมต่อจะไม่
ถูกปิ ดใช้ งาน แต่จะถูกผสมกับอินพุต 1 ไมโครโฟนโดยไม่มีสญ
ั ญาณโทนเสียง

43

การปรั บระดับ MOH

ปรับระดับเอาต์พตุ ของสัญญาณ "เสียงดนตรี รอสาย" ในเอาต์พตุ (44) และ (45)

48

การปรั บระดับโทรศัพท์ /ฉุกเฉิน

ปรับระดับเอาต์พตุ สำ หรับสัญญาณโทรศัพท์/ฉุกเฉินซึ่งนำ ไปใช้ กบั อินพุต (46) และ/หรื อ (47) การปรับนี ้จะไม่เปลี่ยน
ความไวของเกตอินพุต (VOX)

55

ลดทอนระดับเสียงดนตรี จากแหล่งเสียงดนตรี ภายในหรื ออินพุต 1-3 เสียงดนตรี เมื่อเปิ ดใช้ งานฟั งก์ชนั ปิ ดการจัดลำ ดับความ

ระดับความชัดเจน

สำ คัญ
–

การลดทอนความชัดเจนสามารถปรับได้ ในช่วง 0 ถึง -60 dB

โปรดดู

7.1.1

–

สวิ ตช์ลำ ดับความสำ คัญ, หน้า 21

–

สวิ ตช์โทนเสียง, หน้า 21

สวิตช์ ลำ ดับความสำ คัญ
สวิตช์ (26) สองตัวเพื่อกำ หนดลำ ดับความสำ คัญของอินพุต 1 ถึง 6 อินพุตโทรศัพท์/ฉุกเฉินมีลำ ดับความสำ คัญสูงสุดและแทนที่อินพุตอื่นๆ เสมอ
การตัง้ ค่าสวิตช์

ลำ ดับความสำ คัญ

หมายเหตุ

00

อนุกรม: 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6

–

อินพุต 1 มีลำ ดับความสำ คัญสูงสุด

–

อินพุต 6 มีสำ ดับความสำ คัญต่ำ สุด

–

อินพุตที่เปิ ดใช้ งานลำ ดับแรกมีลำ ดับความ

01

บล็อก

สำ คัญสูงกว่า
10

ควบคุม

–

อินพุตอื่นๆ จะถูกปิ ดเสียง (บล็อก)

–

อินพุตที่เปิ ดใช้ งานลำ ดับสุดท้ ายมีลำ ดับ
ความสำ คัญสูงกว่า

11

ผสม

–

อินพุตอื่นๆ จะถูกแทนที่

–

ไม่มีลำ ดับความสำ คัญ

–

อินพุตทัง้ หมดจะถูกผสม

ตาราง 7.4: การตัง้ ค่าสวิตช์ลำ ดับความสำ คัญ

7.1.2

สวิตช์ โทนเสียง
สวิตช์ (27) สองตัวเพื่อเลือกโทนเสียงที่อินพุต 1 สำ หรับ PLE-1CS หรื อ PLE-1SCS ไมโครโฟนประกาศ PLN-6CS มีตวั เลือกโทนเสียงของตัวเอง
ดังนี ้
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การตัง้ ค่าสวิตช์

โทนเสียง

ความถี่

00

ไม่มีโทนเสียง

01

โทนเสียง 1 โทน

554 Hz

10

โทนเสียง 2 โทน

554/440 Hz

11

โทนเสียง 4 โทน

294/392/495/588 Hz

ตาราง 7.5: การตัง้ ค่าสวิตช์โทนเสียง
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23

การกำ หนดค่ าฮาร์ ดแวร์ ไมโครโฟนประกาศ
รูปต่อไปนี ้แสดงรายการทัง้ หมดของไมโครโฟนประกาศ ส่วนนี ้จะอธิบายถึงการกำ หนดค่าฮาร์ ดแวร์ ของไมโครโฟนประกาศเท่านัน้ สำ หรับข้ อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อและ
การใช้ งานไมโครโฟนประกาศ โปรดดูที่
–

การเชื อ่ มต่อไมโครโฟนประกาศ, หน้า 17

–

การทำ งานของไมโครโฟนประกาศ, หน้า 35

คุณสมบัตทิ ี่ตงั ้ โปรแกรมได้ ของไมโครโฟนประกาศจะอธิบายไว้ ใน การกำ หนดค่าซอฟต์แวร์ ไมโครโฟนประกาศ, หน้า 24

1

7

8

2

11

9

10

3
5

4

6

12

รู ปภาพ 7.2: ไมโครโฟนประกาศ (Call Station)

หมายเลข

รายการ

รายละเอียด

8

ปรั บระดับเอาต์ พุต

ใช้ ไขควงขนาดเล็กเพื่อปรับระดับเอาต์พตุ ไมโครโฟนประกาศ การตัง้ ค่านี ้กำ หนดความดังของการเรี ยกในโซน และเป็ นอิสระจาก
การตัง้ ค่าระดับเสียงหลักของชุด All‑in‑One เพื่อให้ แน่ใจว่าการเรี ยกแต่ละครัง้ จะผ่านไปได้
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7.3

การกำ หนดค่ าซอฟต์ แวร์ ไมโครโฟนประกาศ

7.3.1

รหัสประจำ ตัวของไมโครโฟนประกาศ
รหัสประจำ ตัวของไมโครโฟนประกาศในไมโครโฟนประกาศแต่ละตัวจะใช้ ในการจัดลำ ดับระหว่างไมโครโฟนประกาศ ซึ่งขึ ้นอยู่กบั โหมดลำ ดับความสำ คัญที่กำ หนดค่าไว้
สามารถต่อไมโครโฟนประกาศแบบเชื่อมโยงและเชื่อมต่อกับชุด All‑in‑One ได้ ไม่เกินหกตัว ดังนัน้ จึงไม่ควรใช้ รหัสประจำ ตัว 7 และ 8 ไมโครโฟนประกาศทัง้ หมด
จะต้ องมีรหัสประจำ ตัวที่ไม่ซ้ำ
1.

กดปุ่ม PTT และปุ่ม โซน 6 พร้ อมกันค้ างไว้ นานกว่า 3 วินาที แล้ ว LED แสดงการพูดและ LED โซน 6 จะกะพริ บเพื่อแสดงโหมดการตัง้ ค่านี ้

2.

กดปุ่ม โซน 6 ซ้ ำ ๆ เพื่อผ่านขัน้ ตอนการตัง้ ค่า ID แปดรายการตามลำ ดับ LED โซน 1-4 จะแสดงรหัสประจำ ตัวที่เลือก (0 = LED ดับ 1 =
LED ติด)

3.

กดปุ่ม PTT อีกครัง้ เพื่อจัดเก็บรหัสประจำ ตัวที่เลือกสำ หรับไมโครโฟนประกาศ แล้ วออก
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

รหัสประจำ ตัวของไมโครโฟน
ประกาศ

ตาราง 7.6: การตัง้ ค่ารหัสประจำ ตัวของไมโครโฟนประกาศ
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ความไวของไมโครโฟน
การตัง้ ค่าสำ หรับความไวของไมโครโฟนจะกำ หนดกำ ลังขยายของเครื ่องขยายเสียงไมโครโฟนที่ด้านหน้ าของตัวจำ กัดสัญญาณ การตัง้ ค่าล่วงหน้ าของระดับเอาต์พตุ
(รายการ (8) ใน การกำ หนดค่าฮาร์ ดแวร์ ไมโครโฟนประกาศ, หน้า 23) จะกำ หนดระดับเสียงของเอาต์พตุ หลังจากตัวจำ กัดสัญญาณ โปรดทราบว่านี่เป็ นสองสิ่งที่
แตกต่างกัน ระดับเอาต์พตุ จะกำ หนดความดังสูงสุดของการประกาศในโซน ในขณะที่การตัง้ ค่าความไวจะชดเชยความดังหรื อเบาของเสียงพูด ผู้ประกาศที่มีเสียงเบาหรื อผู้
ประกาศที่อยู่ในห่างจากไมโครโฟนมากควรใช้ ความไวสูง โปรดระมัดระวังในการเลือกความไวสูงร่วมกับระดับเอาต์พตุ ที่สงู เมื่อผู้ประกาศที่เสียงดังของโซนอยู่ในพื ้นที่เดียว
กับไมโครโฟนประกาศ เพราะอาจส่งผลให้ เกิดสัญญาณป้อนกลับอะคูสติก (การหอน)
1.

กดปุ่ม PTT และปุ่ม โซน 5 พร้ อมกันค้ างไว้ นานกว่า 3 วินาที แล้ ว LED พูดและ LED โซน 5 จะกะพริ บเพื่อแสดงโหมดการตัง้ ค่านี ้

2.

กดปุ่ม โซน 5 ซ้ ำ ๆ เพื่อผ่านขัน้ ตอนการตัง้ ค่าความไวหกรายการตามลำ ดับ LED โซน 1-3 จะแสดงความไวที่เลือก (0 = LED ดับ 1 = LED
ติด)

3.

กดปุ่ม PTT อีกครัง้ เพื่อจัดเก็บความไวที่เลือก แล้ วออก

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 7.7: การตัง้ ค่าความไวของไมโครโฟน

7.3.3

ฟิ ลเตอร์ เสียงพูด
ตัวกรองเสียงพูดจะขจัดความถี่ตำ่ สุดของสัญญาณเสียงพูด ซึ่งจะเกิดขึ ้นชัดเจนอย่างยิ่งเมื่อพูดใกล้ ไมโครโฟน การขจัดความถี่ตำ่ สุดช่วยลดความเสี่ยงในการทำ งานเกิน
พิกดั ของเครื ่องขยายเสียงและช่วยปรับปรุงความชัดเจนโดยรวม
1.

กดปุ่ม PTT และปุ่ม โซน 2 พร้ อมกันค้ างไว้ นานกว่า 3 วินาที แล้ ว LED พูดและ LED โซน 2 จะกะพริ บเพื่อแสดงโหมดการตัง้ ค่านี ้

2.

กดปุ่ม โซน 2 เพื่อสลับระหว่างการตอบสนองความถี่แบบเรี ยบกับการตอบสนองแบบมีการกรอง LED โซน 2 แสดงการตัง้ ค่าตัวกรองที่เลือก (0 =
LED ดับ 1 = LED ติด)

3.

กดปุ่ม PTT อีกครัง้ เพื่อจัดเก็บการตัง้ ค่าตัวกรองเสียงพูด แล้ วออก

ฟิ ลเตอร์ เสียงพูด

LED โซน 2

หมายเหตุ

การตอบสนองแบบมีการกรอง

0

ตัดต่ำ ที่ 315 Hz (-3 dB), 6 dB/คู่แปด

การตอบสนองแบบเรี ยบ

1

ตาราง 7.8: การตัง้ ค่าตัวกรองเสียงพูด

7.3.4

โหมดการจัดลำ ดับความสำ คัญ
ตัง้ ค่านี ้จะกำ หนดสิ่งที่เกิดขึ ้นเมื่อเชื่อมต่อไมโครโฟนประกาศมากกว่าหนึ่งตัวกับชุด All‑in‑One เพื่อให้ มีลกั ษณะการทำ งานที่สอดคล้ องกัน ตรวจดูให้ แน่ใจว่า
ไมโครโฟนประกาศทัง้ หมดที่เชื่อมต่อใช้ การตัง้ ค่าเดียวกัน
1.

กดปุ่ม PTT และปุ่ม โซน 4 พร้ อมกันค้ างไว้ นานกว่า 3 วินาที แล้ ว LED พูดและ LED โซน 4 จะกะพริ บเพื่อแสดงโหมดการตัง้ ค่านี ้

2.

กดปุ่ม โซน 4 ซ้ ำ ๆ เพื่อผ่านขัน้ ตอนโหมดการจัดลำ ดับความสำ คัญที่แตกต่างกันสี่รายการตามลำ ดับ LED โซน 1-3 จะแสดงโหมดการจัดลำ ดับความ
สำ คัญที่เลือก (0 = LED ดับ 1 = LED ติด)

3.

กดปุ่ม PTT อีกครัง้ เพื่อจัดเก็บโหมดการจัดลำ ดับความสำ คัญที่เลือก แล้ วออก

โหมดการจัดลำ ดับความสำ คัญ

LED โซน 3

LED โซน 2

LED โซน 1

ลำ ดับความสำ คัญแบบอนุกรม: 1> 2> 3> 4> 5> 6,

0

0

1

0

1

0

ไมโครโฟนประกาศ 1 มีลำ ดับความสำ คัญสูงสุด
ลำ ดับความสำ คัญในการบล็อก: ไมโครโฟนประกาศที่ใช้ งานอยู่มี
ลำ ดับความสำ คัญสูงกว่า
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LED โซน 3

LED โซน 2

LED โซน 1

โหมดแทนที่: ไมโครโฟนประกาศตัวสุดท้ ายมีลำ ดับความสำ คัญสูงกว่า 0

1

1

โหมดผสม: ไมโครโฟนประกาศทัง้ หมดมีความสำ คัญเท่ากัน และเสียง 1

0

0

โหมดการจัดลำ ดับความสำ คัญ

จะถูกผสม
ตาราง 7.9: การตัง้ ค่าโหมดการจัดลำ ดับความสำ คัญ

7.3.5

การเลือกโทนเสียง
การตัง้ ค่านี ้จะเลือกประเภทของโทนเสียงในช่วงเริ ่มต้ นของการเรี ยกเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง เพื่อไม่ให้ พลาดคำ แรกของการประกาศ
1.

กดปุ่ม PTT และปุ่ม โซน 3 พร้ อมกันค้ างไว้ นานกว่า 3 วินาที แล้ ว LED พูดและ LED โซน 3 จะกะพริ บเพื่อแสดงโหมดการตัง้ ค่านี ้

2.

กดปุ่ม โซน 3 ซ้ ำ ๆ เพื่อผ่านขัน้ ตอนโหมดการตัง้ ค่าโทนเสียงสี่รายการตามลำ ดับ LED โซน 1 และ 2 จะแสดงการตัง้ ค่าโทนเสียง (0 = LED ดับ 1
= LED ติด)

3.

กดปุ่ม PTT อีกครัง้ เพื่อจัดเก็บการตัง้ ค่าโทนเสียงที่เลือก แล้ วออก

การตัง้ ค่าโทนเสียง

LED โซน 2

LED โซน 1

ไม่มีโทนเสียง

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 7.10: การตัง้ ค่าการเลือกโทนเสียง

7.3.6

การสร้ างกลุ่มโซน
การกำ หนดค่านี ้จะสร้ างชุดของโซนที่กำ หนดให้ กบั ปุ่มโซนหนึ่งปุ่ม เพื่อเพิ่มความรวดเร็ วในการเลือกโซนที่ถกู ระบุรวมกันบ่อยครัง้ โปรดทราบว่าเมื่อกำ หนดกลุ่มโซนให้ กบั
ปุ่มโซนแล้ ว ปุ่มนี ้จะไม่สามารถใช้ เลือกโซนนัน้ โดยตรงได้ อีกต่อไป

2019.08 | V1.21 |

1.

กดปุ่ม PTT และปุ่ม โซน 1 พร้ อมกันค้ างไว้ นานกว่า 3 วินาที LED โซน 1-6 ทัง้ หมดจะกะพริ บเพื่อแสดงโหมดการตัง้ ค่านี ้

2.

กดปุ่มเดียว (จากปุ่ม โซน 1-6) เพื่อจัดเก็บการตัง้ ค่ากลุ่มโซน LED โซน 1-6 จะทัง้ หมดกะพริ บอีกครัง้ จากนัน้ เลือกโซนที่ต้องการสำ หรับกลุ่มโซนนี ้

3.

กดปุ่ม PTT อีกครัง้ เพื่อจัดเก็บกลุ่มโซนที่สร้ าง แล้ วออก
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การกำ หนดค่ าแผงติดผนัง
ส่วนนี ้จะอธิบายถึงการกำ หนดค่าแผงติดผนัง สำ หรับข้ อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อและการใช้ งานแผงติดผนัง โปรดดูที:่
–

การเชื อ่ มต่อแผงติ ดผนัง, หน้า 19

–

การทำ งานของแผงติ ดผนัง , หน้า 37
2

1

3

7

8

5

4

6

รู ปภาพ 7.3: การกำ หนดค่าแผงติดผนัง

หมายเลข

รายการ

รายละเอียด

6

ควบคุมระดับ

ใช้ ในการปรับระดับเอาต์พตุ สำ หรับอินพุตสายและไมโครโฟนในแผงติดผนังไปยังชุด All-in-One

ไม่ได้ แสดงไว้

ขัว้ ต่ อจัมเปอร์ 2 ขา

แผงติดผนังมีขวั ้ ต่อจัมเปอร์ 2 ขาภายในเพื่อเลือกกำ ลัง Phantom สำ หรับไมโครโฟนที่เชื่อมต่อกับขัว้ ต่อ XLR เมื่อ

ในแบบวาด

ต้ องการเข้ าถึงจัมเปอร์ ให้ ถอดแผงควบคุมด้ านหน้ า
–

จัมเปอร์ เชื่อมต่ออยู่: กำ ลัง Phantom เปิ ด

–

ถอดจัมเปอร์ ออก: กำ ลัง Phantom ปิ ด

โปรดดู
–

Bosch Security Systems B.V.

ติ ดตั้งแผงติ ดผนัง, หน้า 13

คู่มือการใช้ งาน

2019.08 | V1.21 |

28

th | การทำ งาน

ระบบ 240W All-In-One

8

การทำ งาน

8.1

การทำ งานของชุด All-in-One
รูปต่อไปนี ้แสดงชิ ้นส่วนทัง้ หมดในแผงด้ านหลังและด้ านหน้ าของระบบ All‑in‑One ส่วนนี ้จะอธิบายเฉพาะชิ ้นส่วนที่ใช้ สำ หรับการทำ งานของระบบ All‑in‑One
เท่านัน้ สำ หรับข้ อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อและการกำ หนดค่าระบบ โปรดดูที:่
–

การเชื อ่ มต่อชุด All‑in‑One, หน้า 14

–

การกำ หนดค่าชุด All-in-One, หน้า 20
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รู ปภาพ 8.1: แผงด้ านหน้ า
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52 51
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23 25 27

31
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33

34

35

36

37

38 40 41 42
39

รู ปภาพ 8.2: แผงด้ านหลัง

หมายเลข

รายการ

รายละเอียด

1

การควบคุมระดับอินพุต 1‑4

ปุ่มควบคุมแบบหมุนเพื่อปรับระดับสัญญาณไมโครโฟน 1‑4

2

การควบคุมความถี่สูง/ต่ำ สำ หรั บอินพุต 1‑4

ปุ่มควบคุมแบบหมุนและเว้ าหลบพร้ อมการหน่วงตรงกลางเพื่อปรับความถี่สงู และต่ำ ของสัญญาณไมโครโฟน 1‑4 ถอดตัวสอด
สำ หรับการเข้ าถึงปุ่มควบคุม ช่วงการควบคุม:
–

ต่ำ = 100 Hz ± 8 dB

–

สูง = 10 kHz ± 8 dB

3

การควบคุมระดับอินพุต 5‑6

ปุ่มควบคุมแบบหมุนเพื่อปรับระดับสัญญาณไมโครโฟน/สาย 5‑6

4

การควบคุมความถี่สูง/ต่ำ สำ หรั บอินพุต 5‑6

ปุ่มควบคุมแบบหมุนและเว้ าหลบพร้ อมการหน่วงตรงกลางเพื่อปรับความถี่สงู และต่ำ ของสัญญาณไมโครโฟน 5‑6 ถอดตัวสอด
สำ หรับการเข้ าถึงปุ่มควบคุม ช่วงการควบคุม:
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หมายเลข

รายการ

รายละเอียด

5

การควบคุมระดับเสียงดนตรี

ปุ่มควบคุมแบบหมุนเพื่อปรับระดับของแหล่งเสียงดนตรี ที่เลือก

6

การควบคุมสูง/ต่ำ สำ หรั บอินพุตเสียงดนตรี 1‑3 ปุ่มควบคุมแบบหมุนและเว้ าหลบพร้ อมการหน่วงตรงกลางเพื่อปรับความถี่สงู และต่ำ ของแหล่งเสียงดนตรี ที่เลือก ถอดตัวสอด

29

สำ หรับการเข้ าถึงปุ่มควบคุม ช่วงการควบคุม:

7

ตัวเลือกแหล่ งเสียงดนตรี และตัวแสดงสถานะ

–

ต่ำ = 100 Hz ± 8 dB

–

สูง = 10 kHz ± 8 dB

กดปุ่ม ตัวเลือก ซ้ ำ ๆ เพื่อเลือกระหว่างแหล่งเสียงดนตรี ภายใน (SD/USB/จูนเนอร์ ) กับหนึ่งในสามอินพุตเสียงดนตรี ที่
แผงด้ านหลังอย่างเป็ นลำ ดับ LED สีเขียวแสดงถึงแหล่งที่เลือกไว้
เมื่อเชื่อมต่อแผงติดผนัง PLN-4S6Z และเปิ ดใช้ งานเพื่อให้ มีการควบคุม LED รี โมท จะสว่าง การกดปุ่ม ตัวเลือก จะ
เริ ่มจากการปิ ดการใช้ งานแผงติดผนัง ก่อนที่จะสลับไปที่อินพุตเสียงดนตรี ถดั ไป ปุ่ม ตัวเลือก ช่วยให้ สามารถเลือกเครื ่องเล่นเสียง
ดนตรี ภายในโดยใช้ และไม่ใช้ การควบคุมแผงติดผนัง สำ หรับอินพุตเสียงดนตรี อื่นๆ จะต้ องเปิ ดใช้ งานการควบคุมแผงติดผนังจาก
ตัวแผงติดผนังเอง

8

การควบคุมระดับเสียงหลัก

ปุ่มควบคุมแบบหมุนเพื่อปรับสัญญาณเอาต์พตุ โดยรวมของชุด
–

การควบคุมระดับเสียงหลักไม่มีผลกระทบต่อระดับเสียงของไมโครโฟนประกาศ PLN-6CS และระดับเสียงของ
สัญญาณโทรศัพท์/ฉุกเฉิน PLN-6CS มีการตัง้ ค่าระดับเสียงของตัวเองที่จะต้ องตัง้ ค่าเพื่อให้ ความชัดเจนที่สดุ
อินพุตโทรศัพท์/ฉุกเฉินมีการตัง้ ค่าระดับเสียงของตัวเองด้ วยเช่นกัน (48)

–

ระดับเสียงของอินพุตอื่นๆ ทัง้ หมดถูกควบคุมโดยการควบคุมระดับเสียงหลักของชุด All-in-One หรื อแผงติดผนัง

9

LED กำ ลังไฟ

LED กำ ลังไฟสีเขียวแสดงสถานะเปิ ด

10

LED แสดงสถานะความผิดปกติ

LED แสดงสถานะความผิดปกติจะสว่างเป็ นสีเหลืองอำ พันเพื่อแสดงว่าวงจรการตรวจสอบโทนนำ ร่องไม่พบโทนนำ ร่องที่เอาต์พตุ
ของเครื ่องขยายเสียงภายในหรื อภายนอก ซึ่งจะเกิดขึ ้นเฉพาะเมื่อชุดอยู่ในโหมดการตรวจสอบ ดูข้อที่ (25) ใน การกำ หนดค่า
ชุด All-in-One, หน้า 20
หมายเหตุ: ระบบ Plena All‑in‑One ไม่ได้ ผา่ นการรับรองสำ หรับการใช้ งานเพื่อการเตือนด้ วยเสียง เมื่อไม่มีเหตุผล
พิเศษในการตรวจสอบเครื ่องขยายเสียงในตัวหรื อภายนอก ขอแนะนำ ให้ ปิดการตรวจสอบเพื่อลดการใช้ พลังงานของอุปกรณ์

11

สวิตช์ (โซน) ทัง้ หมดและไฟแสดงสถานะ

เมื่อกดสวิตช์ ทัง้ หมด โซนทัง้ หมดจะถูกเปิ ดสวิตช์ และ LED โซนเอาต์พตุ ทัง้ หมดจะสว่าง

12

มิเตอร์ LED VU

แสดงระดับเอาต์พตุ สัญญาณ ความแม่นยำ อยู่ระหว่าง +0 / -3 dB โดยที่

13

สวิตช์ เลือกโซน 1-6 และไฟแสดงสถานะ

–

0 dB = สีแดง

–

-6 dB = สีเหลืองอำ พัน

–

-20 dB = สีเหลืองอำ พัน

–

เปิ ดเครื ่อง = สีเขียว

กดสวิตช์เพื่อเลือกโซนเอาต์พตุ สามารถเลือกแต่ละโซนได้ อย่างอิสระ เมื่อโซนถูกเลือก LED สีเขียวที่เกี่ยวข้ องจะติด และ
สัญญาณเสียงจะถูกส่งไปยังโซนนัน้ ถ้ ามีการเรี ยกจากไมโครโฟนประกาศซึ่งมีโซนที่เลือกไว้ ในระบบ หรื อเมื่อตรวจพบสัญญาณบน
อินพุตโทรศัพท์/ฉุกเฉิน LED สีเขียวของโซนทัง้ หมดที่ระบุจะกะพริ บ เมื่อการเรี ยกสิ ้นสุด สถานะของโซนจะกลับไปสู่สภาวะเดิม

14

ตัวลดทอนสัญญาณเอาต์ พุตโซน

ปุ่มควบคุมแบบหมุนสำ หรับลดทอนระดับเอาต์พตุ ของแต่ละโซนอย่างอิสระ โดยใช้ ขนั ้ การลดทอนต่อไปนี ้
0dB / -3dB / -6dB / -9dB / -12dB / -15dB

15

แหล่ งเสียงดนตรี ในตัว

แหล่งเสียงดนตรี ประกอบด้ วยจูนเนอร์ AM/FM และเครื ่องเล่น USB/การ์ ด SD ดู ชุดเสียงดนตรี ภายใน, หน้า 30

16

สวิตช์ ไฟ

สลับเปิ ดและปิ ดกำ ลังไฟของชุด
–

I = เปิ ดกำ ลังไฟของชุด

–

0 = ปิ ดกำ ลังไฟของชุด

–

ข้ อควรระวัง!
ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อชุด ก่อนเชื่อมต่อสายไฟ ให้ ตรวจสอบตัวเลือกแรงดันไฟฟ้า (17) (ที่แผงด้ านหลัง
ของชุด) เพื่อให้ แน่ใจว่ามีการตัง้ ค่าแรงดันไฟฟ้าของประเทศที่ถกู ต้ อง
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8.2

ระบบ 240W All-In-One

ชุดเสียงดนตรี ภายใน
ชุด All‑In‑One มีชดุ เสียงดนตรี ภายในที่มีเครื ่องเล่น MP3 USB/SD และจูนเนอร์ FM/AM หน้ าจอ LCD แสดงสภาวะของชุด มี 12 ปุ่มบนแผง
ด้ านหน้ าสำ หรับฟั งก์ชนั การทำ งาน นอกจากนี ้ยังสามารถใช้ รีโมทคอนโทรล IR เพื่อควบคุมชุดแหล่งเสียงได้ อีกด้ วย

1

2

5

3

4

รู ปภาพ 8.3: โมดูลแหล่งเสียง

1.

จอแสดง USB/SD/จูนเนอร์ , หน้า 31

2.

ขั้วต่อ USB, หน้า 31

3.

เซ็นเซอร์ รีโมทคอนโทรล IR, หน้า 31

4.

ช่องเสียบการ์ ด SD, หน้า 32

5.

เครื อ่ งเล่นเพลง, หน้า 32

แต่ละรายการจะอธิบายในส่วนต่อไปนี ้

2019.08 | V1.21 |
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จอแสดง USB/SD/จูนเนอร์
B

A

M3

REPEAT

CD

FM ST
AM
G

H

C

D

E

1 ALL FOLDER RANDOM

+5

I

J

CH

F

K

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

(A) ไฟแสดงสถานะ MP3
(B) ไฟแสดงสถานะซ้ ำ 1 เพลงหรื อซ้ ำ ทัง้ หมด
(C) ไฟแสดงสถานะซ้ ำ โฟลเดอร์
(D) ไฟแสดงสถานะสุ่ม
(E) ไฟแสดงสถานะการกำ หนดล่วงหน้ า +5
(F) ไฟแสดงสถานะ CH (ช่อง)
(G) สถานะเล่นหรื อหยุดชั่วคราว
(H) ไฟแสดงสถานะแถบวิทยุ
(I) ไฟแสดงสถานะวิทยุ FM สเตอริ โอ
(J) ความถี่ หรื อหมายเลขเพลงหรื อหมายเลขโฟลเดอร์
(K) เวลาระยะเวลาของเพลงหรื อสถานะที่กำ หนดล่วงหน้ า

8.2.2

ขัว้ ต่ อ USB
ใช้ เฉพาะหน่วยความจำ USB หรื อแฟลชไดรฟ์ ที่มีการใช้ กระแสไฟฟ้าสูงสุด 500 mA เท่านัน้ อย่าเชื่อมต่อฮาร์ ดดิสก์ USB รองรับขนาดหน่วยความจำ สูงสุด
32 GB
การใช้ ขวั ้ ต่อ USB (2)
1.

เสียบแฟลชไดรฟ์ USB เข้ ากับขัว้ ต่อ USB

2.

กด สแตนด์ บาย เพื่อเปิ ดแหล่งเสียงดนตรี และ/หรื อกด USB/SD เพื่อเลือกอุปกรณ์ USB

3.

ในขณะที่เครื ่องเล่นเพลงกำ ลังอ่านเนื ้อหาของอุปกรณ์ USB จอ LCD จะแสดงคำ ว่า 'USB' แบบกะพริ บ

4.

8.2.3

–

ถ้ าอ่านเนื ้อหาสำ เร็ จ เครื ่องจะเล่นแทร็ กเแรกที่พบ

–

ถ้ าอ่านเนื ้อหาไม่สำ เร็ จ จอ LCD จะแสดง ‘ไม่มี’

เมื่อเล่นจากแฟลชไดรฟ์ USB เสร็ จแล้ ว เครื ่องเล่นจะเล่นต่อจากจูนเนอร์ โดยอัตโนมัติ

เซ็นเซอร์ รีโมทคอนโทรล IR
เซ็นเซอร์ IR (3) จะรับสัญญาณ IR จากรี โมทคอนโทรลที่ให้ มาพร้ อมกับชุด ระยะทางสูงสุดในที่โล่งคือ 10 เมตรและต้ องมองเห็นได้ โดยตรงโดยไม่มีส่งิ กีดขวาง
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8.2.4

ระบบ 240W All-In-One

ช่ องเสียบการ์ ด SD
ใช้ เฉพาะการ์ ด SD ความจุสงู (HCSD) ไม่เกิน 32 GB สำ หรับชุดนี ้
การใช้ ชอ่ งเสียบการ์ ด SD (4)
1.

ใส่การ์ ด SD ในช่องเสียบการ์ ด SD

2.

กด สแตนด์ บาย เพื่อเปิ ดแหล่งเสียงดนตรี และ/หรื อกด USB/SD เพื่อเลือกอุปกรณ์ SD

3.

ในขณะที่เครื ่องเล่นเพลงกำ ลังอ่านเนื ้อหาของการ์ ด SD จอ LCD จะแสดงคำ ว่า 'SD' แบบกะพริ บ

4.

–

ถ้ าอ่านเนื ้อหาสำ เร็ จ เครื ่องจะเล่นแทร็ กเแรกที่พบ

–

ถ้ าอ่านเนื ้อหาไม่สำ เร็ จ จอ LCD จะแสดง ‘ไม่มี’

เมื่อเล่นจากการ์ ด SD เสร็ จแล้ ว เครื ่องเล่นจะเล่นต่อจากจูนเนอร์ โดยอัตโนมัติ

แจ้ งเตือน!
ขัว้ ต่อ USB และช่องเสียบการ์ ด SD สนับสนุนอุปกรณ์สงู สุด 32 GB ในรูปแบบ FAT32 หรื อสูงสุด 4 GB ในรูปแบบ FAT16 ไฟล์ MP3
สามารถอยู่ระหว่าง 32 .. 320 kbps

8.2.5

เครื่ องเล่ นเพลง
การทำ งานของปุ่มเครื ่องเล่นเพลงทั่วไปมีการอธิบายไว้ ในตารางด้ านล่าง สำ หรับตำ แหน่งของแต่ละปุ่ม ดูข้อที่ 5 ในส่วน ชุดเสียงดนตรี ภายใน, หน้า 30
ปุ่ม

การทำ งาน

คำ แนะนำ

สแตนด์ บาย

เปิ ดหรื อปิ ดเครื่ องเล่ นเสียง

กดปุ่ม สแตนด์ บาย เพื่อเปิ ดเครื ่องเล่นเสียง ชุดจะกลับมาเล่นจากสภาวะล่าสุดก่อนที่จะปิ ดเครื ่อง
สภาวะนี ้จะแสดงบน LCD กดปุ่ม สแตนด์บาย อีกครัง้ เพื่อปิ ดเครื ่องเล่น จอ LCD จะปิ ดและการ
ทำ งานอื่นๆ ทัง้ หมดจะถูกยกเลิก

USB/SD

ปุ่มเลือก USB/SD

กดปุ่ม USB/SD เพื่อเลือกระหว่าง USB หรื อการ์ ด SD

จูนเนอร์

ปุ่มเลือกจูนเนอร์

กดปุ่ม จูนเนอร์ เพื่อเลือกโหมดจูนเนอร์

ตาราง 8.11: การทำ งานปุ่มชุดเสียงทั่วไป

ตารางต่อไปนี ้อธิบายการทำ งานของปุ่มที่ใช้ เมื่อเครื ่องเล่นดนตรี อยู่ในโหมดการเล่น MP3 สำ หรับตำ แหน่งของแต่ละปุ่ม ดูข้อที่ 5 ในส่วน ชุดเสียงดนตรี ภายใน, หน้า
30
ปุ่ม

การทำ งาน

คำ แนะนำ

การเล่ นซ้ำ

เมื่อต้ องการเล่นซ้ ำ ตัง้ แต่หนึ่งเพลงขึ ้นไปในอุปกรณ์ USB หรื อ SD:
–
กดปุ่ม ซ้ำ เพื่อเล่นเพลงปั จจุบนั ซ้ ำ จอ LCD จะแสดง 'REPEAT 1'
–
กดปุ่ม ซ้ำ อีกครัง้ เพื่อเล่นโฟลเดอร์ ปัจจุบนั ซ้ ำ จอ LCD จะแสดง 'REPEAT
–

FOLDER'
กดปุ่ม ซ้ำ อีกครัง้ เพื่อเล่นเพลงทัง้ หมดบนอุปกรณ์ซ้ำ จอ LCD จะแสดง 'REPEAT
ALL'

–
สุ่ม

การเล่ นสุ่ม

กดปุ่ม ซ้ำ อีกครัง้ เพื่อยกเลิกการเล่นซ้ ำ

โหมดสุ่ม:
–

กดปุ่ม สุ่ม เพื่อสุ่มเล่นทุกเพลงในอุปกรณ์ USB/SD ที่เลือก จอ LCD จะแสดง

–

'RANDOM'
กดปุ่ม ซ้ำ อีกครัง้ เพื่อยกเลิกการเล่นสุ่ม

โฟลเดอร์ ย้อนกลับ

ใช้ ป่มุ โฟลเดอร์ ย้อนกลับ เพื่อย้ ายกลับไปที่โฟลเดอร์ ก่อนหน้ า

โฟลเดอร์ เดินหน้ า

ใช้ ป่มุ โฟลเดอร์ เดินหน้ า เพื่อเดินหน้ าไปยังโฟลเดอร์ ถดั ไป

ข้ ามย้ อนกลับ

กดสัน้ ๆ ที่ป่มุ ข้ ามย้ อนกลับ เพื่อข้ ามแบบย้ อนกลับไปยังแทร็ กก่อนหน้ า กดปุ่ม ข้ ามย้ อนกลับ
(อย่างน้ อย 2 วินาที) สำ หรับการเล่นย้ อนกลับอย่างรวดเร็ ว
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การทำ งาน

คำ แนะนำ

ข้ ามเดินหน้ า

กดสัน้ ๆ ที่ป่มุ ข้ ามเดินหน้ า เพื่อข้ ามแบบเดินหน้ าไปยังแทร็ กถัดไป กดปุ่ม ข้ ามเดินหน้ า (อย่างน้ อย
2 วินาที) สำ หรับการเล่นเดินหน้ าอย่างรวดเร็ ว

ปิ ดเสียง

กดปุ่ม ปิ ดเสียง เพื่อปิ ดเสียงเครื ่องเล่นเพลง กดปุ่ม ปิ ดเสียง อีกครัง้ เพื่อยกเลิกการปิ ดเสียง

เริ่มต้ นหรื อหยุดการเล่ น

–

กดปุ่ม เล่ น/หยุดชั่วคราว เพื่อเริ ่มเล่นเพลง

ชั่วคราว

–

กดปุ่ม เล่ น/หยุดชั่วคราว อีกครัง้ เพื่อหยุดเล่นเพลงชั่วคราว

–

เมื่อกดปุ่ม เล่ น/หยุดชั่วคราว เพื่อเริ ่มเล่นเพลงอีกครัง้ เพลงจะเล่นอีกครัง้ จุดที่แทร็ กหยุดไว้
เมื่อเพลงถูกหยุดชั่วคราว

กดปุ่ม หยุด เพื่อหยุดเล่นเพลง จอ LCD จะแสดงจำ นวนรวมของเพลงและโฟลเดอร์

หยุด เล่ นเพลง
ตาราง 8.12: การทำ งานของปุ่มเล่น MP3

ปุ่มต่อไปนี ้จะใช้ เมื่อเครื ่องเล่นเพลงอยู่ในโหมดจูนเนอร์ FM/AM สำ หรับตำ แหน่งของแต่ละปุ่ม ดูข้อที่ 5 ในส่วน ชุดเสียงดนตรี ภายใน, หน้า 30
ปุ่ม

การทำ งาน

คำ แนะนำ

FM/AM

สลับระหว่ างแถบ FM และ

–

AM /เลือกโหมดภูมภิ าค

เมื่อต้ องการสลับระหว่างแถบ FM/AM ให้ กดปุ่ม FM/AM จอ LCD จะแสดง
“AM” หรื อ “FM”

–

เมื่อต้ องการเลือกโหมดภูมิภาคอื่น ให้ กด FM/AM เป็ นเวลานานกว่า 3 วินาที จอ
LCD จะแสดง "EUR" หรื อ "USA" เปลี่ยนการตัง้ ค่าปั จจุบนั โดยกด ข้ ามเดินหน้ า
จากนัน้ กด จำ เพื่อจัดเก็บการตัง้ ค่านี ้ ซึ่งจะเปลี่ยนตารางการปรับสำ หรับการสแกนหาสถานี
วิทยุ ภูมิภาคอื่นๆ อาจต้ องทำ ตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริ กาหรื อยุโรป

จูนเนอร์

ปรั บละเอียด/สแกนความถี่

–

เมื่อต้ องการปรับความถี่ FM/AM ให้ ใช้ ป่มุ จูนเนอร์ ขนึ ้ และ ลง

FM/AM

–

เมื่อต้ องการสแกนความถี่ FM/AM ให้ กดปุ่ม จูนเนอร์ ขนึ ้ หรื อ ลง เป็ นเวลาอย่างน้ อย
2 วินาที เพื่อเริ ่มต้ นการค้ นหาแบบสแกนอัตโนมัติ การสแกนจะหยุดเมื่อจูนเนอร์ FM/AM
สามารถล็อกความถี่ของสถานีวิทยุที่มีความแรงได้

หน่ วยความจำ

การตัง้ ค่ าหน่ วยความจำ

บันทึกโหมด FM/AM และการเลือกความถี่ลว่ งหน้ า M1-M10

M1‑M5

การเลือกล่ วงหน้ า

ปุ่มเลือกความถี่ลว่ งหน้ าห้ าปุ่ม
วิธีตงั ้ การเลือกความถี่ลว่ งหน้ า
1) ค้ นหาและจับความถี่
2) กดปุ่ม จำ
3) กดปุ่มเลือกล่วงหน้ า (Mx) ค้ างไว้ เกิน 1 วินาที
เมื่อต้ องการเรี ยกใช้ สถานีวิทยุที่เลือกไว้ ลว่ งหน้ า กด Mx สำ หรับการเลือกล่วงหน้ า M1-M5

+5

การเลือกล่ วงหน้ า

ปุ่มเลือกความถี่ลว่ งหน้ า 6‑10
วิธีตงั ้ การเลือกความถี่ลว่ งหน้ า 6‑10
1) ค้ นหาและจับความถี่
2) กดปุ่ม จำ
3) กดปุ่ม +5
4) กดปุ่มเลือกล่วงหน้ า (Mx) ค้ างไว้ เกิน 1 วินาที
เมื่อต้ องการเรี ยกใช้ สถานีวิทยุที่เลือกไว้ ลว่ งหน้ า กด +5แล้ วตามด้ วย Mx สำ หรับการเลือกล่วงหน้ า
M6-M10

ตาราง 8.13: การทำ งานของปุ่มจูนเนอร์ FM/AM
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การทำ งานของปุ่มรี โมทคอนโทรล
ภาพประกอบต่อไปนี ้แสดงเค้ าโครงของปุ่มการทำ งานของรี โมทคอนโทรล

< 2019

> 2019

การทำ งานของปุ่มรี โมทคอนโทรลจะเหมือนกับที่อธิบายไว้ สำ หรับเครื ่องเล่นเพลง ยกเว้ นปุ่มต่อไปนี ้ ซึ่งจะมีอยู่เฉพาะในรี โมทคอนโทรล ดู เครื อ่ งเล่นเพลง, หน้า 32
ปุ่ม

การทำ งาน

คำ แนะนำ

0 - 9 + Enter

เลือกหมายเลขเพลงหรื อความถี่วทิ ยุท่ ี

ในโหมดเครื ่องเล่น USB/SD:

เฉพาะเจาะจง

ใช้ ป่มุ ตัวเลขเพื่อป้อนหมายเลขของเพลงที่จะเล่น ตัวเลขสองหลักแรกจะเลือกโฟลเดอร์
และสามหลักถัดไปจะเลือกเพลง จากนัน้ กดปุ่ม Enter เพื่อเริ ่มเล่น
ในโหมดจูนเนอร์ :
ใช้ ป่มุ ตัวเลขเพื่อป้อนความถี่ของสถานีวิทยุ จากนัน้ กดปุ่ม Enter เพื่อปรับความถี่
นัน้ ถ้ าความถี่ไม่ถกู ต้ อง จูนเนอร์ จะกลับไปสู่สภาวะเดิม

CLR

กด CLR เพื่อยกเลิกกระบวนการเลือกหมายเลขเพลงหรื อวิทยุความถี่เฉพาะ และ

ล้ างรายการที่เลือก

กลับไปสู่สภาวะเดิม
ค้ นหา

ค้ นหาและจัดเก็บสถานีวทิ ยุ

ในโหมดจูนเนอร์ : กด ค้ นหา ค้ างไว้ เกิน 5 วินาที จากนัน้ จูนเนอร์ จะเริ ่มค้ นหาสถานี
วิทยุและจัดเก็บสิบสถานีแรกใน M1-M10 การกดปุ่มใดๆ จะเป็ นการขัดจังหวะ
กระบวนการค้ นหา

A, B, *, #

-

-

ตาราง 8.14: การทำ งานของปุ่มรี โมทคอนโทรล
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การทำ งานของไมโครโฟนประกาศ
รูปต่อไปนี ้แสดงรายการทัง้ หมดของไมโครโฟนประกาศ ส่วนนี ้จะอธิบายเฉพาะการทำ งานของไมโครโฟนประกาศ สำ หรับข้ อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อและการกำ หนดค่า
ไมโครโฟนประกาศ โปรดดูที่:
–

การเชื อ่ มต่อไมโครโฟนประกาศ, หน้า 17

–

การกำ หนดค่าฮาร์ ดแวร์ ไมโครโฟนประกาศ, หน้า 23

–

การกำ หนดค่าซอฟต์แวร์ ไมโครโฟนประกาศ, หน้า 24

ไมโครโฟนประกาศ PLN‑6CS ใช้ สำ หรับการประกาศไปยังโซนที่เลือกของระบบ All‑in‑One

1

7

8

2

11

9

10

3
5

4

6

12

รู ปภาพ 8.5: การทำ งานของไมโครโฟนประกาศ PLN‑6CS

หมายเลข

รายการ

รายละเอียด

1

ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ แบบคอหมุนรอบ

ไมโครโฟนทิศทางเดียวคุณภาพสูง

2

ปุ่มโซน/LED โซน (1-6)

–

เมื่อต้ องการเลือกโซน กดปุ่มโซนและ LED ของโซนที่สอดคล้ องกันจะสว่าง

–

เมื่อต้ องการยกเลิกการเลือกโซน กดปุ่มโซนอีกครัง้ และ LED ของโซนที่สอดคล้ องกันจะดับ

–

เมื่อต้ องการเลือกทุกโซน กดปุ่ม All call LED ของโซนทัง้ หมดจะสว่าง

–

เมื่อต้ องการยกเลิกการเลือกทุกโซนที่เลือก กดปุ่ม All call อีกครัง้ LED ของโซนจะดับ

–

เมื่อกดปุ่ม PTT และไม่มีการเรี ยกที่มีลำ ดับความสำ คัญสูงกว่าที่กำ ลังทำ งานอยู่จากไมโครโฟนประกาศอื่นหรื อจาก

3
4

ปุ่ม All call (เรี ยกทัง้ หมด)
ปุ่มกดเพื่อพูด (PTT):

อินพุตโทรศัพท์/ฉุกเฉินโทร ก็จะมีการเรี ยกในโซนที่เลือก LED พูดจะสว่างขึ ้นเป็ นสีเขียวในขณะที่เรี ยก ถ้ ามีการ
กำ หนดค่าโทนเสียงเรี ยกความสนใจที่ไมโครโฟนประกาศนี ้ การเรี ยกจะเริ ่มต้ นด้ วยโทนเสียงนี ้และ LED พูดจะกะพริ บ
ในระหว่างที่เล่นโทนเสียงเพื่อเป็ นข้ อบ่งชี ้ว่าให้ รอก่อนที่จะพูด ไฟแสดงสถานะโซนของโซนที่ระบุสถานที่ทงั ้ หมดบนชุด
All‑in‑One จะกะพริ บระหว่างการเรี ยก การเรี ยกจะหยุดเมื่อปล่อยปุ่ม PTT
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หมายเลข

รายการ

ระบบ 240W All-In-One

รายละเอียด
–

เมื่อกดปุ่ม PTT แต่ระบบไม่วา่ งเนื่องจากมีการเรี ยกอื่นที่มีลำ ดับความสำ คัญสูงกว่า ไมโครโฟนประกาศจะรอและ
LED พูดจะสว่างเป็ นสีเหลืองอำ พัน เมื่อการเรี ยกที่มีลำ ดับความสำ คัญสูงกว่าเสร็ จสิ ้นแล้ ว ไมโครโฟนประกาศจะ
ทำ การเรี ยกต่อไป และ LED พูดจะเปลี่ยนเป็ นสีเขียว เมื่อปล่อยปุ่ม PTT ก่อนที่การเรี ยกซึ่งมีลำ ดับความสำ คัญสูง
กว่าจะเสร็ จสิ ้น การเรี ยกจะถูกยกเลิก

–

เมื่อกดปุ่ม PTT แต่ไม่มีการเลือกโซนใดไว้ ก่อน LED พูดจะสว่างเป็ นสีเหลืองอำ พัน เมื่อกดปุ่ม PTT ค้ างไว้ และ
ไม่มีการเรี ยกที่มีลำ ดับความสำ คัญสูงกว่าที่กำ ลังทำ งานอยู่ หลังจาก 3 วินาทีการเลือกโซนก่อนหน้ าจะถูกนำ มาใช้ โดย
อัตโนมัตแิ ละ LED พูดจะเปลี่ยนเป็ นสีเขียว

5

7

LED พูด

LED กำ ลังไฟ

2019.08 | V1.21 |

LED พูดแสดงสถานะของไมโครโฟนประกาศดังต่อไปนี ้
–

ปิ ด - ไมโครโฟนประกาศนี ้ไม่มีกิจกรรม

–

สีเหลืองอำ พัน - ระบบไม่วา่ ง หรื อไม่มีการเลือกโซน

–

สีเขียว - การเรี ยกกำ ลังทำ งานอยู่ ผู้ใช้ สามารถพูดได้

–

สีเขียวกะพริ บ - การเรี ยกกำ ลังทำ งานอยู่ และไม่วา่ งโดยมีโทนเสียงเรี ยกความสนใจ

–

LED สีเขียวสว่างบ่งชี ้ว่าเปิ ดเครื ่องอยู่

–

LED สีเขียวดับบ่งชี ้ว่าปิ ดเครื ่องอยู่
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การทำ งานของแผงติดผนัง
ส่วนนี ้จะอธิบายเฉพาะการทำ งานของแผงติดผนัง สำ หรับข้ อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อและการกำ หนดค่าแผงติดผนัง โปรดดูที:่
–

การเชื อ่ มต่อแผงติ ดผนัง, หน้า 19

–

การกำ หนดค่าแผงติ ดผนัง, หน้า 27

แผงติดผนัง PLN‑4S6Z ใช้ ในการควบคุมชุด All‑in‑One จากระยะไกล แผงติดผนังเชื่อมต่อกับชุด All-in-One ด้ วยสาย CAT-5 และสามารถ
ทำ งานแทนการควบคุมการทำ งนของชุด All-in-One การกดปุ่มเปิ ดใช้ งานจะเป็ นการสลับระหว่างการควบคุมบนแผงด้ านหน้ าของชุด All-in-One หรื อการ
ควบคุมผ่านแผงติดผนัง แผงติดผนังสามารถเลือกแหล่งเสียงดนตรี เลือกโซนที่รับเสียงดนตรี และสามารถควบคุมระดับเสียงหลักได้
นอกจากนี ้ยังส่งอินพุตไมโครโฟนและสายที่มีการควบคุมระดับเป็ นอินพุตระยะไกลสำ หรับระบบ All-in-One อีกด้ วย
2

1

3

7

8

5

4

6

หมายเลข

รายการ

รายละเอียด

1

ปุ่มโซน 1-6 /LED โซน 1-6

–

เมื่อต้ องการเลือกโซน กดปุ่มโซนและ LED ของโซนที่สอดคล้ องกันจะสว่าง

–

เมื่อต้ องการยกเลิกการเลือกโซน กดปุ่มโซนอีกครัง้ และ LED ของโซนที่สอดคล้ องกันจะดับ

–

เมื่อต้ องการเลือกทุกโซน กดปุ่ม ทัง้ หมด ไฟ LED ของโซนทัง้ หมดจะสว่าง

–

เมื่อต้ องการยกเลิกการเลือกทุกโซนที่เลือก กดปุ่ม ทัง้ หมด อีกครัง้ LED ของโซนจะสว่าง

2
3

ปุ่ม All call

ตัวเลือกแหล่ งเสียงดนตรี

กดปุ่ม เลือก ซ้ ำ ๆ เพื่อเลือกระหว่างเครื ่องเล่นเสียงดนตรี ภายในของชุด All‑in‑One (USB/SD/จูนเนอร์ ) กับอินพุต
เสียงดนตรี 1-3 LED ที่สอดคล้ องกันจะสว่างเพื่อแสดงการเลือก

7

ระดับเสียงหลักของรี โมท

ใช้ การควบคุมระดับเสียง หลัก ของรี โมทเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงหลักของชุด All-in-One ควบคุมระดับเสียงหลักของรี โมทจะ
ทำ งานเฉพาะเมื่อเปิ ดใช้ งานบนแผงติดผนังด้ วยปุ่ม เปิ ดใช้ งาน (7) หรื อเมื่อเปิ ดใช้ งานโดยการตัง้ ค่าตัวเลือกเสียงดนตรี ของชุด
All-in-One (7) ไว้ ที่ รี โมท

8

ปุ่มเปิ ดใช้ งาน

–

เมื่อต้ องการเปิ ดใช้ งานแผงติดผนัง กดปุ่ม เปิ ดใช้ งาน LED ที่สอดคล้ องกันจะสว่าง

–

เมื่อต้ องยกเลิกการใช้ งานแผง กดปุ่ม เปิ ดใช้ งาน อีกครัง้

–

LED เปิ ดใช้ งานสีเขียวจะกระพริ บอย่างรวดเร็ ว (5 Hz) เมื่อสัญญาณที่มีลำ ดับความสำ คัญสูงกว่ากำ ลังทำ งานบน
ชุด All-in-One ซึ่งอาจเป็ นสัญญาณบนอินพุตโทรศัพท์/ฉุกเฉินหรื อจากไมโครโฟนประกาศ LED เปิ ดใช้ งาน จะ
กะพริ บช้ าๆ (1 Hz) เมื่อถูกปิ ดใช้ งาน
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ระบบ 240W All-In-One

การแก้ ปัญหา
ปั ญหา

สาเหตุที่เป็ นไปได้

การแก้ ปัญหาที่อาจเกิดขึ ้น

อุปกรณ์ไม่เป็ นไปตามข้ อกำ หนดเฉพาะเกี่ยวกับอุปกรณ์

ใช้ อปุ กรณ์ที่สอดคล้ องกับคลาสของอุปกรณ์จดั เก็บข้ อมูล

จัดเก็บข้ อมูล USB

USB
หมายเหตุ: ไม่รองรับเครื ่องเล่นเสียงบางประเภทที่อยู่ใน
คลาสของอุปกรณ์ภาพ และไม่สามารถตรวจหาตัวอ่าน
การ์ ดแฟลชบางประเภทด้ วย

มีการใช้ งานฮับช่องเสียบ USB อยู่

ฮับช่องเสียบ USB บางช่องทำ งานไม่ถกู ต้ อง ถ้ าเป็ น
กรณีนี ้ ให้ ลองใช้ ฮบั USB อื่น หรื อเชื่อมต่ออุปกรณ์
จัดเก็บข้ อมูลกับพอร์ ต USB โดยตรง
หมายเหตุ:หากในฮับ USB มีหน่วยความจำ เสียบอยู่
หลายตัว อุปกรณ์จะอ่านเจอเพียงตัวเดียว

ตรวจไม่พบอุปกรณ์จดั เก็บข้ อมูล USB/
SD

ไม่รองรับรูปแบบที่ใช้

ใช้ ได้ เฉพาะรูปแบบ FAT16 หรื อ FAT32

การเชื่อมต่อไปยังชุดถูกยกเลิกเนื่องจากแหล่งจ่ายไฟของ

รอสักครู่ พิกดั (กระแสไฟฟ้าที่กำ หนด) ของชุดนี ้อยู่ที่ไม่

พอร์ ต USB มีกระแสไฟฟ้าเกิน

เกิน 500 mA ใช้ เฉพาะอุปกรณ์จดั เก็บข้ อมูล
USB ที่ตรงตามมาตรฐานเหล่านี ้ ถ้ าพอร์ ต USB
ลัดวงจรเป็ นเวลานาน จะเกิดความเสียหาย

การแบ่งพาร์ ตชิ นั ในการ์ ด SD หรื ออุปกรณ์ USB ไม่ ให้ ฟอร์ แมต USB หรื อการ์ ด SD กับพีซีที่ม่นั ใจว่า
ถูกต้ อง

ให้ ผลลัพธ์ที่ดี

ไม่รองรับรูปแบบที่ใช้

โปรดดูที่ หัวข้ อ ชุดเสียงดนตรี ภายใน, หน้า 30 เกี่ยว
กับรูปแบบที่รองรับ

ไม่สามารถเล่นแทร็ ก MP3 หรื อ AAC

หมายเหตุ: รองรับรูปแบบ MP3 ได้ สงู สุด 320

ได้

kbps
ไฟล์มีการป้องกันการคัดลอก

ไม่สามารถเล่นไฟล์ที่มีการป้องกันการคัดลอกในชุดนี ้

สายสัญญาณเสียงหลวมและ/หรื อไม่ได้ เชื่อมต่ออย่างถูก ตรวจสอบเพื่อให้ แน่ใจว่าสายสัญญาณเสียงมีการเชื่อมต่อ
ไม่มีเอาต์พตุ เสียง

ต้ อง

กับชุดอย่างแน่นหนา

เครื ่องผสมเสียงทำ งานไม่ถกู ต้ อง

ตรวจสอบตัวเลือกแหล่งเสียงดนตรี และการตัง้ ค่าระดับ
เสียงในเครื ่องผสมสัญญาณเสียง

กำ ลัง Phantom ถูกปิ ดใช้ งานสำ หรับไมโครโฟนอิ

เปิ ดใช้ แหล่งจ่ายไฟ Phantom หรื อใช้ ไมโครโฟน

เล็กเตรต/คอนเดนเซอร์

แบบไดนามิก

ไม่มีจมั เปอร์ เชื่อมต่อระหว่าง Insert out กับ

เปลี่ยนจัมเปอร์ หรื อใช้ สายสัน้ ที่มีปลั๊ก RCA สองตัว

Insert in เพื่อเชื่อมต่ออินพุตเครื ่องขยายกำ ลังกับ
เอาต์พตุ เครื ่องขยายเสียงเบื ้องต้ น
การควบคุมเครื ่องเล่นเพลงอยู่ในโหมดหยุดชั่วคราวหรื อ

กดปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว เพื่อเริ ่มเล่น

ปิ ดเสียง
สายสัญญาณเสียงหลวมและ/หรื อไม่ได้ เชื่อมต่ออย่างถูก ต่อสายสัญญาณเสียงกับแจ็คอินพุตสายของเครื ่องผสม
เสียงเพี ้ยนหรื อมีเสียงรบกวน

ชุดไม่ทำ งาน

9.1

ต้ อง

สัญญาณเสียง DJ

แจ็คและ/หรื อปลั๊กของแจ็คสกปรก

เช็ดฝุ่นหรื อสิ่งสกปรก แล้ วเสียบปลั๊กของแจ็คอีกครัง้

สายไฟหลุดหรื อปิ ดสวิตช์อยู่

เสียบสายไฟและเปิ ดสวิตช์

การบริการลูกค้ า
หากความผิดปกติไม่สามารถแก้ ไขได้ โปรดติดต่อซัพพลายเออร์ หรื อผู้วางระบบ หรื อติดต่อตัวแทน Bosch โดยตรง
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ระบบ 240W All-In-One

การบำ รุ งรั กษา
ตัวเครื ่องต้ องการการบำ รุงรักษาน้ อยมาก อย่างไรก็ตาม ในการรักษาตัวเครื ่องให้ อยู่ในสภาพที่ดี ควรดำ เนินการดังต่อไปนี ้
–

ทำ ความสะอาดตัวเครื ่อง:
–

–

–
–

ทำ ความสะอาดตัวเครื ่องอย่างสม่ำ เสมอด้ วยผ้ าที่ไม่ทิ ้งเศษผ้ า ชุบน้ ำ หมาด

ทำ ความสะอาดช่องอากาศเข้ า:
ฝุ่นสามารถสะสมในตัวเครื ่องได้ จากการทำ งานของพัดลมภายใน ดังนัน้ จึงควรทำ ความสะอาดช่องอากาศเข้ าเป็ นประจำ ทุกปี

ตรวจสอบการเชื่อมต่อและการต่อสายดินอย่างสม่ำ เสมอ:
–

เพื่อให้ แน่ใจว่าการเชื่อมต่อสายทัง้ หมดกับตัวเครื ่องนัน้ แน่นหนาดี

–

การเชื่อมต่อกราวนด์ (Protective Earth) ของส่วนประกอบของระบบ

คำ เตือน!

!
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ข้ อมูลทางเทคนิค
ข้ อมูลต่อไปนี ้เกี่ยวข้ องกับชุด Plena All-in-One รุ่น PLN-6AIO240 และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง ไมโครโฟนประกาศ PLN-6CS และแผงติดผนัง
PLN-4S6Z

11.1

ชุด All-in-One
คุณสมบัตทิ างไฟฟ้ า
แหล่ งจ่ ายไฟเมน
แรงดันไฟฟ้า

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

ขนาดของฟิ วส์

6.3 A (230 Vac)
10 A (115 Vac)
สูงสุด 720 W

ปริ มาณการใช้ พลังงาน

ประสิทธิภาพการทำ งาน
สัญญาณเข้ าไมโครโฟน: 100 Hz – 15 kHz +1/-3dB

ความถี่ตอบสนอง

สัญญาณเข้ าไลน์: 50 Hz – 20 kHz +1/-3dB
(+1/‑3 dB @ สัญญาณออกพิกดั อ้ างอิง ‑10 dB)
ความเพี ้ยน

<1% ที่ กำ ลัง สัญญาณออก ที่กำ หนด, 1 kHz

การควบคุมเสียงทุ้ม

+/- 8 dB @ 100 Hz

การควบคุมเสียงแหลม

+/- 8 dB @ 10 kHz

อุปกรณ์ ระยะไกล

2 ช่อง

สัญญาณเข้ า ไมโครโฟนประกาศ

RJ45 สำ หรับ PLN‑6CS

สัญญาณขาเข้ าแผงควบคุมสำ หรับติดบนผนัง

RJ45 สำ หรับ PLN‑4S6Z

สัญญาณเข้ าไมโครโฟน/ไลน์

6x

สัญญาณเข้ า 1 (หน้ าสัมผัส กดเพื่อพูด สำ หรับลำ ดับความสำ คัญ/ความ

RJ45 สำ หรับ PLE‑1CS หรื อ PLE‑1SCS

ชัดเจน)

XLR 3‑ขา, balanced, Phantom

สัญญาณเข้ า 2-6 (พร้ อมด้ วยตัวตรวจจับสัญญาณสำ หรับลำ ดับความ

XLR 3‑ขา , balanced, Phantom

สำ คัญ/ความชัดเจน)
ความไว

1.5 mV (ไมโครโฟน); 200 mV (ไลน์)

อิมพิแดนส์

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

S/N (คงที่ที่ระดับความดังสูงสุด)

>65 dBA (ไมโครโฟน); >70 dBA (ไลน์)

CMRR (ไมโครโฟน)

>40 dB (50 Hz ถึง 20 kHz)

เสียงช่วงบน

>25 dB

แหล่งจ่ายไฟ Phantom

18 V – ไม่มีโหลด
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ตัวตรวจจับระดับ (VOX) ที่สญ
ั ญาณเข้ า 1-6

ระยะเวลาที่จะทำ งานเมื่อถึงขีดจำ กัดที่กำ หนด 150 มิลลิวินาที; เวลาที่ใช้ ในการ
คลายบีบอัด 3 วินาที

แหล่ งจ่ ายไฟแบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า

24 Vdc (22 Vdc – 28 Vdc)

กระแสไฟฟ้า

12 A

อินพุตเสียงดนตรี

3x

ขัว้ ต่อ

Cinch, สเตอริ โอแปลงเป็ นโมโน

ความไว

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

อิมพิแดนส์

10 kohm

S/N (คงที่ที่ระดับความดังสูงสุด)

> 65 dBA

S/N (คงที่ที่ระดับความดังต่ำ สุด/ปิ ดเสียง)

> 75 dBA

เสียงช่วงบน

>20 dB

ฉุกเฉิน / โทรศัพท์

1 ตัว

ขัว้ ต่อ

ขัว้ สกรูเสียบแบบยุโรป 7‑ขา

ความไวของสัญญาณไลน์ขาเข้ า

100 mV

ความไวของสัญญาณขาเข้ า 100V

100 โวลต์

อิมพีแดนซ์ของสัญญาณไลน์ขาเข้ า

600 โอห์ม

S/N (คงที่ที่ระดับความดังสูงสุด)

> 70 dBA

ตัวตรวจจับระดับ (VOX)

ค่าขีดจำ กัด 50 mV; ระยะเวลาที่จะทำ งานเมื่อถึงขีดจำ กัดที่กำ หนด 150 มิลลิ
วินาที; เวลาที่ใช้ ในการคลายบีบอัด 3 วินาที

ตัวแทรก

1 ตัว

ขัว้ ต่อ

Cinch

ระดับที่กำ หนด

1V

อิมพิแดนส์

>10 kohm

จูนเนอร์ FM
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ความเพี ้ยน

<1 %

ค่าความเพี ้ยนเชิงฮาร์ มอนิกโดยรวม (1 kHz)

< 0.8 %

เรนจ์ของ FM

87.5 - 108 MHz

ความถี่ตอบสนอง

60 Hz - 12 kHz

คู่มือการใช้ งาน
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การกำ จัดสัญญาณระดับกลาง

≥ 70 dB

Image rejection

≥ 50 dB

อัตรา S/N

≥ 50 dB

ความถี่กลาง

10.7 MHz

ระดับความไวสัญญาณขาเข้ า

8 μV

ความไวการจูนอัตโนมัติ

≤ 50 μV

อินพุตเสาอากาศ

75 โอห์ม (โคแอ็กเชียล)

43

จูนเนอร์ AM
เรนจ์ของ AM

530 - 1602 kHz

ระดับความไวของสัญญาณขาเข้ า

30 μV

เครื่ องเล่ นเสียงระบบดิจติ อล

1 ตัว

ความถี่ตอบสนอง

20 Hz ถึง 20 kHz

อัตรา S/N

> 70 dBA

ค่าความเพี ้ยนเชิงฮาร์ มอนิกโดยรวม (1 kHz)

<1 %

รูปแบบที่รองรับ

MP3, 32 - 320 kbps

สัญญาณขาออก หลัก/เสียงดนตรี

1 ตัว

ขัว้ ต่อ

XLR 3 ขา แบบ balanced

ระดับที่กำ หนด

1V

อิมพิแดนส์

<600 โอห์ม

สัญญาณลำ โพงขาออก 100 V
ขัว้ ต่อ

Screw, floating

กำ ลังไฟทัง้ หมด

240 W

Direct output

100/70 V, 8 โอห์ม

สัญญาณขาออกโซน 1-6

100/70/50/35/25/17 V

ลักษณะอุปกรณ์
ขนาด (สูง x กว้ าง x ลึก)

133 x 430 x 365 มม. มีขาตัง้
(กว้ าง 19 นิ ้ว, สูง 3 U)

น้ ำ หนัก

ประมาณ 18 กก.

การติดตัง้

ติดตัง้ โดยลำ พัง ตู้ชนั ้ วาง 19 นิ ้ว

Bosch Security Systems B.V.

คู่มือการใช้ งาน
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สี

สีเทาเข้ ม

สภาพแวดล้ อม
อุณหภูมิในการทำ งาน

-10 ºC ถึง +45 ºC (14 ºF ถึง +113 ºF)

อุณหภูมิในการเก็บรักษา

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

ความชื ้นสัมพัทธ์

<95% (ไม่มีการควบแน่น)

ข้ อกำ หนดเฉพาะทั่วไปด้ านประสิทธิภาพ

2019.08 | V1.21 |

เสียงรบกวนอะคูสติก

< 45 dB SPL, วัดที่ 1 เมตรเหนือชุด

MTBF

1,200,000 ชั่วโมงที่ 25°C

คู่มือการใช้ งาน
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ไมโครโฟนประกาศ (Call Station)
คุณสมบัตทิ างไฟฟ้ า
แหล่ งจ่ ายไฟ
24 Vdc

แรงดันไฟฟ้า

(24 Vdc จ่ายโดย PLN‑6AIO240)
<50 mA

ความสิ ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า
ประสิทธิภาพการทำ งาน
ความไวอคูสติกที่กำ หนด

85 dB SPL @ 1 kHz (การตัง้ ค่าอัตราการขยายสัญญาณล่วงหน้ า 0 dB)

ระดับสัญญาณขาออกที่กำ หนด

1V

ระดับสัญญาณเสียงขาเข้ า (สูงสุด)

110 เดซิเบล SPL

การตัง้ ค่ าอัตราการขยายสัญญาณล่ วงหน้ า
ค่าขีดจำ กัดของอุปกรณ์จำ กัดสัญญาณ

1V

อุปกรณ์จำ กัดอัตราบีบอัด

1:20

ความเพี ้ยน

<2% (สัญญาณเข้ าสูงสุด)

ระดับสัญญาณเสียงรบกวนขาเข้ า (เทียบเท่า)

25 dBA SPL

ความถี่ตอบสนอง

100 Hz ถึง 14 kHz +/-6 dB

ฟิ ลเตอร์ เสียงพูด

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

อิมพีแดนซ์สญ
ั ญาณขาออก

200 โอห์ม

การเลือก
1, 2 หรื อ 4 โทนเสียง เลือกบนไมโครโฟนประกาศ

โทนเสียง
ลักษณะอุปกรณ์
ขนาดของฐาน (สูง x กว้ าง x ลึก)

55 x 108 x 240 มม.
(1.57 x 3.97 x 9.25 นิ ้ว)

น้ ำ หนัก

ประมาณ 0.5 กก. (1.1 ปอนด์)

การติดตัง้

แบบตัง้ โต๊ ะ

สี

สีเทาเข้ มพร้ อมสีเงิน

ความยาวของก้ านไมโครโฟนรวมไมโครโฟน

390 มม. (15.35 นิ ้ว)

การเชื่อมต่อ

2 x RJ45, Cat‑5, ความยาวสูงสุด 600 ม.

สภาพแวดล้ อม
อุณหภูมิในการทำ งาน

-10ºC ถึง +45ºC (14ºF ถึง +113ºF)

อุณหภูมิในการเก็บรักษา

-40ºC ถึง +70ºC (-40ºF ถึง +158ºF)

ความชื ้นสัมพัทธ์

<95% (ไม่มีการควบแน่น)

Bosch Security Systems B.V.

คู่มือการใช้ งาน
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แผงติดผนัง
คุณสมบัตทิ างไฟฟ้ า
แหล่ งจ่ ายไฟ
ช่วงแรงดันไฟฟ้า

24 Vdc, จ่ายโดยเครื ่องขยายเสียงที่เชื่อมต่อ

การสิ ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า (ปกติ)

<50 mA

ขัว้ ต่อ

1 x ช่องเสียบ RJ45 (ภายในแผงติดผนัง)

ลักษณะอุปกรณ์
ขนาด (สูง x กว้ าง x ลึก)

115 x 115 x 70 มม.
(4.5 x 4.5 x 2.8 นิ ้ว)
ประมาณ 0.6 กก. (1.3 ปอนด์)

น้ ำ หนัก
สภาพแวดล้ อม

11.4

อุณหภูมิในการทำ งาน

-10ºC ถึง +45ºC (14ºF ถึง +113ºF)

อุณหภูมิในการเก็บรักษา

-40ºC ถึง +70ºC (-40ºF ถึง +158ºF)

ความชื ้นสัมพัทธ์

<95% (ไม่มีการควบแน่น)

การปฏิบตั ติ ามกฎด้ านความปลอดภัย
ข้ อมูลต่อไปนี ้เกี่ยวข้ องกับชุด Plena All-in-One รุ่น PLN-6AIO240 และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง ไมโครโฟนประกาศ PLN-6CS และแผงติดผนัง
PLN-4S6Z
ความปลอดภัย

IEC/EN 60065

EMC

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

สภาพแวดล้ อม

EN 50581

US

UL 60065
FCC Part 15B

2019.08 | V1.21 |

CA

CSA C22.2.60065

CN

CCC

AU/NZ

C-Tick

คู่มือการใช้ งาน
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