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ความปลอดภัย
กอนติดตั้งหรือใชงานผลิตภัณฑนี้ โปรดอานคําแนะนําเพื่อความปลอดภัยซึง่ เปนเอกสารแยกตางหากเสมอ (9922
141 7014x) คําแนะนําเหลานี้ใชรวมกับอุปกรณทั้งหมดที่เชือ่ มตอกับไฟเมนได
การแจงเตือนตางๆ บนอุปกรณ:
สัญลักษณนี้พบไดบนอุปกรณเตือนใหผูใชทราบถึงอันตรายจากกระแสไฟฟาที่สูงมาก

สัญลักษณนี้พบไดบนอุปกรณเตือนใหผูใชอานขอความเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดที่พบในคำแนะนําการใชงาน

สัญลักษณนี้พบไดบนอุปกรณแสดงใหทราบวาอุปกรณหุมฉนวนสองชั้น

คําเตือน
เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย อยาใหอุปกรณนตี้ ากฝนหรือมีความชื้น

สัญลักษณนี้พบไดบนอุปกรณแสดงใหทราบวาตองเก็บอุปกรณในสถานที่รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกสแยกตางหาก?
และกําจัดแยกกับขยะในครัวเรือน

-
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อานคําแนะนํา - ตองอานคําแนะนําเพื่อความปลอดภัยทั้งหมดกอนใชงานระบบ
เก็บรักษาคําแนะนําไว ตองเก็บคําแนะนําเพื่อความปลอดภัยและคําแนะนําการใชงานไวเพื่อใชอางอิงในอนาคต
เอาใจใสตอคําเตือน - ตองปฏิบัติตามคําเตือนทั้งหมดที่อยูบนอุปกรณและอยูในคําแนะนําการใชงาน
ปฏิบัติตามคําแนะนํา - ตองปฏิบัติตามคําแนะนําการใชงานและคําแนะนําสําหรับการทํางานตางๆ ทั้งหมด
การทําความสะอาด - ถอดปลั๊กชุดระบบออกกอนทําความสะอาด อยาใชน้ํายา หรือสเปรยทําความสะอาด
ใชผาแหงทําความสะอาดเทานั้น
อุปกรณตอพวง - อยาใชอุปกรณตอพวงที่ผูผลิตผลิตภัณฑไมไดแนะนําเนื่องจากอาจกอใหเกิดอันตราย
น้ําและความชื้น - อยาใชอุปกรณนี้ใกลน้ํา เชน ใกลอางอาบน้ํา, อางลางหนา, อางลางจานในครัว
หรือตะกราผา, ใหหอ งใตดินที่เปยกชื้น, ใกลสระวายน้ํา, ในการติดตั้งภายนอกอาคารทีไ่ มมีการปองกัน
หรือในบริเวณใดก็ตามทีเ่ ปยกชื้น
อุปกรณเสริม - หามวางอุปกรณนี้บนชัน้ วาง, ขาตั้ง, หิ้ง หรือตัวยึดทีไ่ มมั่นคง
อุปกรณนี้อาจตกใสบุคคลซึ่งทําใหไดรับบาดเจ็บรุนแรง และทําใหอุปกรณไดรับความเสียหายมากได ใชชนั้ วาง,
ขาตั้ง, หิ้ง หรือตัวยึดทีผ่ ูผลิตแนะนํา หรือจําหนายมาพรอมกับผลิตภัณฑเทานั้น
การติดตั้งอุปกรณตองปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิต และตองใชอุปกรณเสริมการติดตั้งที่ผูผลิตแนะนํา
คูมือการติดตั้งและใชงาน
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ควรเคลื่อนยายอุปกรณและรถเข็นวางอุปกรณดวยความระมัดระวัง การหยุดอยางรวดเร็ว
การใชแรงมากเกินพอดี และพื้นผิวทีไ่ มเรียบอาจทําใหอุปกรณและรถเข็นวางอุปกรณพลิกคว่ําได
การระบายความรอน - ในกลองหุมของอุปกรณ อาจมีชอ งเปดสําหรับระบายความรอน
เพื่อใหมั่นใจไดวาอุปกรณทํางานไดอยางนาเชื่อถือและปองกันไมใหเกิดความรอนสูงเกิน
ชองเปดเหลานี้ตองไมมีสิ่งใดมากีดขวางหรือปดคลุมไว ไมควรติดตั้งอุปกรณแบบฝง
เวนแตมีการระบายอากาศอยางเหมาะสม หรือปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิต ใหรักษาระยะหางรอบๆ
ดานหนา ดานหลัง และดานขางของอุปกรณอยางนอย 2 นิ้ว (50 มม.) เพื่อการระบายอากาศที่เพียงพอ
วัตถุที่มีความรอน - หามติดตั้งอุปกรณใกลวัตถุที่มีความรอน เชน เครื่องสงสัญญาณแปลภาษา เตา
หรืออุปกรณอื่นๆ ที่ใหความรอน (รวมทั้งเครื่องขยายเสียง)
เปลวไฟ - หามวางวัตถุที่มีเปลวไฟ เชน เทียนไขติดไฟบนอุปกรณ
แหลงจายไฟ - ควรใชอุปกรณจากชนิดแหลงจายไฟทีร่ ะบุบนแผนปายของอุปกรณเทานั้น
หากคุณไมแนใจวาตองใชแหลงจายไฟชนิดใด ใหขอคําแนะนําจากตัวแทนจําหนายอุปกรณ
หรือบริษัทไฟฟาใกลบานคุณ สําหรับอุปกรณที่ตองใชพลังงานจากแบตเตอรี่ หรือแหลงจายไฟอื่น โปรดดูที่
"คูมือการติดตั้งและคูมือผูใช"
การตอลงดินหรือการระบุขั้ว - อุปกรณอาจมีปลั๊กกระแสไฟสลับชนิดระบุขั้ว
(ปลั๊กที่มีขาขางหนึ่งกวางกวาอีกขาง) ปลั๊กนี้จะสามารถเสียบกับเตารับไฟฟาไดเพียงดานเดียวเทานั้น
ซึ่งนีค่ ือคุณสมบัติเพื่อความปลอดภัย หากคุณไมสามารถเสียบปลั๊กเขากับเตารับไดแนนสนิท
ใหลองกลับดานปลั๊ก หากยังไมสามารถเสียบปลั๊กได ใหติดตอชางไฟฟาเพื่อเปลี่ยนเตารับรุนเกานัน้
และหามมองขามจุดประสงคดานความปลอดภัยของปลั๊กชนิดระบุขั้วโดยเด็ดขาด นอกจากนี้
อุปกรณอาจมีปลั๊กประเภทตอลงดินชนิด 3 สายซึ่งมีขาที่สาม (ตอลงดิน)
ปลั๊กนี้จะใชไดเฉพาะกับเตารับไฟฟาประเภทตอลงดินเทานั้น ซึ่งนี่คือคุณสมบัติเพื่อความปลอดภัย
หากคุณไมสามารถเสียบปลั๊กเขากับเตารับได ใหติดตอชางไฟฟาเพื่อเปลี่ยนเตารับรุนเกาของคุณ
และหามมองขามจุดประสงคดานความปลอดภัยของปลั๊กประเภทตอลงดินโดยเด็ดขาด
การปองกันสายไฟ - ควรเดินสายไฟของแหลงจายไฟในเสนทางทีไ่ มมีคนเดินผาน
หรือมีวัสดุวางอยูดานบนหรือติดกัน ตองระมัดระวังโดยเฉพาะอยางยิ่งสายไฟและปลั๊ก เตารับที่เขาถึงไดงาย
และจุดที่สายไฟและปลั๊กออกจากอุปกรณ
การโอเวอรโหลด - อยาใหเตารับและสายไฟตอพวงโอเวอรโหลด
เนื่องจากอาจสงผลใหเกิดอัคคีภัยและไฟฟาช็อต
การใสวัตถุหรือของเหลว - หามใสวัสดุใดๆ ลงไปในชองเปด
เนื่องจากอาจสัมผัสกับจุดที่มีแรงดันไฟฟาที่เปนอันตราย
และสวนทีส่ ามารถลัดวงจรไดซึ่งอาจสงผลใหเกิดอัคคีภัยและไฟฟาช็อต อยาทําของเหลวหกบนอุปกรณ
การซอมบํารุง - อยาพยายามซอมอุปกรณดวยตนเอง
เนื่องจากการเปดและถอดฝาครอบอาจทําใหสัมผัสแรงดันไฟฟาที่เปนอันตรายหรืออันตรายจากสาเหตุอื่น
ใหแจงการซอมบํารุงทั้งหมดแกเจาหนาที่ใหบริการที่ไดรับการรับรอง
ความเสียหายที่ตองซอมบํารุง - ถอดปลั๊กอุปกรณออกจากเตารับ
และแจงการซอมบํารุงทั้งหมดแกเจาหนาที่ใหบริการที่ไดรับการรับรองภายใตเงื่อนไขตอไปนี้:
- เมื่อสายไฟหรือปลั๊กเสียหาย
- หากของเหลวหกลงบนอุปกรณ หรือมีวัสดุตกลงบนอุปกรณ
- หากอุปกรณเปยกฝนหรือน้ํา
- หากอุปกรณทํางานไมปกติเมื่อทําตามคําแนะนําสําหรับการใชงาน
ปรับเฉพาะการควบคุมที่กลาวในคําแนะนําสําหรับการใชงานเทานัน้ เนื่องจากการปรับการควบคุมอื่นๆ
อาจสงผลใหเกิดความเสียหาย
และจําเปนตองใหชางเทคนิคที่ผานการรับรองซอมแซมในหลายจุดเพื่อทําใหอุปกรณกลับมาทํางานไดอย
างปกติอีกครั้ง
- หากอุปกรณตกหรือไดรับความเสียหาย
- เมื่ออุปกรณแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในประสิทธิภาพการทํางานอยางชัดเจน
นี่เปนสัญญาณวาอุปกรณตองการการบํารุงรักษา
ชิ้นสวนอะไหล - เมื่อจําเปนตองเปลี่ยนชิ้นสวนอะไหล
ตองแนใจวาวาชางเทคนิคบํารุงรักษาใชชิ้นสวนอะไหลตามที่ผูผลิตกําหนดเทานั้น
คูมือการติดตั้งและใชงาน

Bosch Security Systems B.V.

Plena Mixer Amplifier

ความปลอดภัย | th

-

-

-

7

หรือใชชิ้นสวนอะไหลที่มีลักษณะเหมือนกับชินสวนเดิม
ชิ้นสวนทดแทนที่ไมไดรับอนุญาตอาจสงผลใหเกิดอัคคีภัย ไฟฟาช็อต หรืออันตรายอื่นๆ
การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย - เมื่อเสร็จสิ้นการบํารุงรักษาหรือซอมแซมอุปกรณ
บอกชางเทคนิคบริการใหดําเนินการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย
เพื่อใหแนใจวาอุปกรณมสี ภาพการทํางานที่เหมาะสม
ฟาผา - สําหรับการปองกันเพิ่มเติมระหวางพายุฝนฟาคะนอง
หรือเมื่ออุปกรณไมไดรับการดูแลหรือไมไดใชเปนเวลานาน
ใหถอดปลั๊กออกจากเตารับบนผนังและยกเลิกการเชื่อมตอระบบเคเบิล
วิธีนี้จะปองกันความเสียหายเนือ่ งจากฟาผาและไฟฟากระชาก
การยกเลิกการเชื่อมตอ - ในการยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณจากไฟเมน AC โดยสมบูรณ
ใหยกเลิกการเชือ่ มตอปลั๊กไฟจากเตารับไฟฟา AC
ปลั๊กหลักของสายไฟของแหลงจายไฟจะยังคงพรอมใชงานเสมอเพื่อใหสามารถยกเลิกการเชือ่ มตอจากอุปกรณไ
ด
กอนติดตั้งหรือใชงานผลิตภัณฑนี้ โปรดอานคําแนะนําเพื่อความปลอดภัยซึง่ เปนเอกสารแยกตางหากเสมอ
(9922 141 7014x) คําแนะนําเหลานี้ใชรวมกับอุปกรณทั้งหมดที่เชื่อมตอกับไฟเมนได

หมายเหตุ
ผูใชในอเมริกา:
อุปกรณนี้ไดรับการทดสอบและออกแบบเพื่อใหสอดคลองตามขอจํากัดของอุปกรณดิจติ อล Class B
ตามทีร่ ะบุในขอกําหนด FCC Part 15
ขอจํากัดเหลานี้กําหนดขึ้นเพื่อใหมีการปองกันทีเ่ หมาะสมจากสัญญาณรบกวนที่เปนอันตราย
เมื่อติดตั้งอุปกรณภายในที่พักอาศัย อุปกรณนี้ทําใหเกิด ใช และสามารถแผพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
และหากไมติดตั้ง และนําไปใชตามคําแนะนํา
อาจทําใหเกิดสัญญาณรบกวนทีเ่ ปนอันตรายตอการสื่อสารดวยคลื่นวิทยุ อยางไรก็ตาม
ไมมกี ารรับประกันวาสัญญาณรบกวนจะไมเกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง
หากอุปกรณนี้กอใหเกิดสัญญาณรบกวนที่เปนอันตรายตอการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน
ซึ่งสามารถสังเกตไดโดยปดและเปดอุปกรณ ขอแนะนําใหผูใชลองแกไขสัญญาณนี้ดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตอไปนี้
- ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนที่ตั้งเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะหางระหวางอุปกรณและเครื่องรับ
- เชื่อมตออุปกรณเขากับเตารับไฟฟาทีผ่ นัง ซึ่งอยูคนละจุดกับเตารับทีเ่ ครื่องรับสัญญาณเสียบอยู
- ปรึกษาตัวแทนจําหนายหรือชางเทคนิควิทยุ/โทรทัศนที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อขอความชวยเหลือ
หมายเหตุ
ผูใชในแคนาดา:
อุปกรณดิจติ อลใน Class B นี้สอดคลองกับ Canadian ICES-003.Cet appareil numérique de classe B est
conforme à la norme NMB-003 du Canada
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2

ขอมูลโดยยอ

2.1

วัตถุประสงค
วัตถุประสงคของคูมือนี้คือการใหขอมูลที่จำเปนสําหรับการติดตั้ง การกําหนดคา และการใชงาน Plena Mixer
Amplifier

2.2

เอกสารดิจิตอล
นอกจากนี้ ยังมีคําแนะนําในการติดตั้งและคําแนะนําผูใชเหลานี้เปนเอกสารดิจติ อลในรูปแบบ Adobe Portable
Document Format (PDF)

2.3

กลุมเปาหมาย
คําแนะนําในการติดตั้งและคําแนะนําผูใชเหลานี้ใชสําหรับผูติดตั้งและผูใชระบบ Plena

2.4

เอกสารที่เกี่ยวของ
มีเอกสารที่เกี่ยวของตอไปนี้:
- คําแนะนําเพื่อความปลอดภัย (9922 141 1036x)

2.5

การแจงเตือนและสัญลักษณแจงใหทราบ
คูมือนี้มีการแจงเตือนสามประเภท
โดยประเภทการแจงเตือนจะเกี่ยวของกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไมมีการสังเกต
การแจงเตือนเหลานี้จะเรียงจากผลกระทบนอยทีสุดไปถึงผลกระทบรายแรงทีส่ ุดซึ่งไดแก:
ขอควรระวัง
อุปกรณและทรัพยสินอาจไดรับความเสียหาย หรือผูใชอาจไดรับบาดเจ็บเล็กนอยหากไมสังเกตการแจงเตือน

คําเตือน
อุปกรณและทรัพยสินอาจไดรับความเสียหายรายแรง หรือผูใชอาจไดรับบาดเจ็บรุนแรงหากไมสังเกตการแจงเตือน

อันตราย
การไมสังเกตการแจงเตือนจะเปนอันตรายถึงชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บรุนแรง

หมายเหตุ
การแจงเตือนมีขอมูลเพิ่มเติม โดยปกติแลว การไมสังเกต ‘การแจงใหทราบ’
จะไมสงผลใหเกิดความเสียหายตออุปกรณหรือการบาดเจ็บ
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ตารางการแปลงหนวย
คูมือนี้ใชหนวย SI เพื่อแสดงความยาว ปริมาณ อุณหภูมิ และอื่นๆ
โดยหนวยเหลานี้สามารถแปลงเปนหนวยที่ไมใชมาตราเมตริกโดยใชขอมูลตอไปนี้
หนวยอิมพีเรี
ยล

หนวยเมตริก

หนวยเมตริก

หนวยอิมพีเรี
ยล

1 นิว้ =

25.4 มม.

1 มม. =

0.03937 นิ้ว

1 นิว้ =

2.54 ซม.

1 ซม. =

0.3937 นิ้ว

1 ฟุต =

0.3048 ม.

1 ม. =

3.281 ฟุต

1 ไมล =

1.609 กม.

1 กม.

0.622 ไมล

ตาราง 2.1

การแปลงหนวยความยาว

หนวยอิมพีเรี
ยล

หนวยเมตริก

หนวยเมตริก

หนวยอิมพีเรี
ยล

1 ปอนด =

0.4536 กก.

1 กก. =

2.2046 ปอนด

ตาราง 2.2

การแปลงหนวยปริมาณ

หนวยอิมพีเรี
ยล

หนวยเมตริก

หนวยเมตริก

หนวยอิมพีเรี
ยล

1 psi =

68.95 hPa

1 hPa =

0.0145 psi

ตาราง 2.3

การแปลงหนวยความดัน

หมายเหตุ
1 hPa = 1mbar.

ฟาเรนไฮต

เซลเซียส

°F = 9/5 (°C + 32)

°C = 5/9 (°F - 32)

ตาราง 2.4

Bosch Security Systems B.V.

การแปลงหนวยอุณหภูมิ
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3

ภาพรวมระบบ

3.1

กลุมผลิตภัณฑ Plena
Plena Mixer Amplifier เปนสวนหนึง่ ของกลุมผลิตภัณฑ Plena โดย Plena
มีระบบเสียงประกาศสาธารณะสําหรับสถานที่ที่ผูคนรวมตัวกันเพื่อทํางาน สักการะ คาขาย หรือพักผอน
ระบบนี้คือกลุมของสวนประกอบของระบบที่ผสานรวมเพื่อสรางระบบเสียงประกาศสาธารณะซึ่งออกแบบมาเพื่อการใ
ชงานทุกรูปแบบ
กลุมผลิตภัณฑ Plena ประกอบดวย:
- Mixer
- ปรีแอมป
- เครื่องขยายสัญญาณเสียง
- อุปกรณแหลงเสียงดนตรี
- โปรแกรมจัดการขอความดิจิตอล
- ระบบปองกันสัญญาณยอนกลับ
- ไมโครโฟนประกาศ
- ระบบ All-in-One
- ระบบเตือนภัยดวยเสียง
- ตัวตั้งเวลา
- เครื่องชารจ
- เครื่องขยายเสียงแบบลูป
สวนประกอบตางๆ ออกแบบเพื่อใหใชงานรวมกับอุปกรณอื่นดวยขอมูลจําเพาะดานเสียง ระบบไฟฟา
และลักษณะอุปกรณที่ตรงกัน

3.2

รายการสิ่งของที่บรรจุในกลอง
กลองบรรจุภัณฑประกอบดวยรายการสิ่งของตอไปนี้:
- PLE-1MExx0-xx
- ปายและหมุดสีเพื่อแสดงถึงการตั้งคาที่ชื่นชอบ
- สายไฟ
- แผนซีดี Plena Bonus
หมายเหตุ
PLE-1MExx0-EU มีเอาตพุตลําโพง 100 V และ PLE-1MExx0-US มีเอาตพุตลําโพง 70 V
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Plena Mixer Amplifier
Plena Mixer Amplifier
คือระบบเสียงประกาศสาธารณะระดับมืออาชีพคุณภาพสูงสําหรับการผสมสัญญาณเสียงไมโครโฟน/สายไดถึง 4
สัญญาณแยกจากกัน และสัญญาณเสียงดนตรีอีกหนึ่งสัญญาณ
จํานวนของสัญญาณไมโครโฟน/สายแตละตัวสามารถปรับแยกกันไดเพื่อใหไดเสียงที่ตองการ
โดยเอาตพุตแบบผสมสามารถควบคุมไดผานการควบคุมระดับเสียงหลักและการควบคุมโทนเสียงสูง/ต่ํา
อุปกรณนี้ใชงานงาย และใหคุณภาพการเรียกหรือเสียงดนตรีที่ชัดเจน เครื่องขยายเสียงยังยกระดับคุณสมบัติตางๆ
เชน ลําดับความสําคัญ การติดปาย และไฟแสดงสถานะการตั้งคา
อินพุตไมโครโฟน/สายทั้งหมดสามารถสลับระหวางความไวของระดับไมโครโฟนและระดับสายได
โดยมีอินพุตเปนแบบ balanced แตสามารถใชเปนแบบ unbalanced ไดอีกดวย สามารถเลือกแหลงจายไฟ Phantom
ทางสวิตช DIP เพื่อใหพลังงานแกไมโครโฟนคอนเดนเซอร นอกจากนี้ ผูใชสามารถจัดลําดับความสําคัญอินพุตชอง 1
เหนือไมโครโฟนและอินพุตเสียงดนตรีอื่นๆ ทั้งหมด
- สามารถเปดใชอินพุตชอง 1 โดยหนาสัมผัสปดบน PTT (กดปุมคางไวเพื่อพูด) ได
สามารถกําหนดคาโทนเสียงเพื่อนําการประกาศ
ผูใชสามารถสรางปายกําหนดเองสําหรับอินพุตและแหลงเสียงดนตรี
โดยสามารถติดปายกับตัวยึดพิเศษที่ดานหนาของเครื่องขยายเสียง Mixer ได สามารถปกหมุดสีทตี่ ําแหนงตางๆ รอบๆ
ปุมหมุนควบคุมระดับเสียงและโทนเสียงเพื่อแสดงการตั้งคาที่ชื่นชอบสําหรับการใชงานเฉพาะ
มิเตอร LED จะตรวจสอบเอาตพุตหลักกอนการเลือกโซน
โดยสัญญาณจะยังแสดงบนชองเสียบชุดหูฟงดานลางของมิเตอรเอาตพุต
เพื่อการทํางานที่เชื่อถือไดและการใชงานที่งาย จึงมีการรวมอุปกรณจํากัดสัญญาณไวในวงจรเอาตพุต
เพื่อจํากัดเอาตพุตหากผูใชใชสัญญาณมากเกินไป
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3.4

ปุมควบคุม ชองเสียบ และไฟแสดง

3.4.1

แผงดานหนา
1

2

10

รูป 3.1

9

3

8

7

4

5

6

แผงดานหนา

หมายเลข

คําอธิบาย

1

ปุมเปด/ปด

2

ตัวยึดปายสําหรับคําอธิบายที่ผูใชกําหนดของอินพุตไมโครโฟน/สาย
โดยผูใชสามารถสรางปายแบบกําหนดเองได

3

ปุมควบคุมเสียงโทนสูง

4

ปุมควบคุมระดับเสียงหลัก

5

มิเตอรระดับเอาตพุต (-18 db, 0 db)

6

ชองเสียบหูฟง

7

ปุมควบคุมโทนเสียงต่ํา

8

ปุมควบคุมระดับเสียงแหลงเสียงดนตรี (อินพุต 5)

9

ปุมควบคุมระดับอินพุต
- ไมโครโฟน/สาย 1
- ไมโครโฟน/สาย 2
- ไมโครโฟน/สาย 3
- ไมโครโฟน/สาย 4

10

ชองอากาศเขา

หมายเหตุ
หามกีดขวางอากาศที่เขาสูอุปกรณ
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แผงดานหลัง

1

รูป 3.2

2

3

4

5

6

7

8

9

10 12 11

แผงดานหลัง

หมายเลข

คําอธิบาย

1

อินพุตไมโครโฟน/สาย 1 ที่มที ริกเกอร ชองเสียบขั้วตอสกรูชนิดยุโร - การตั้งคาสวิตช DIP
สําหรับ: โทนเสียง, PTT (กดปุมคางไวเพื่อพูด), ไมโครโฟน/สาย, ฟลเตอรเสียงพูด
และแหลงจายไฟ Phantom (ดูหมายเลข 2)

2

สวิตช DIP สําหรับไมโครโฟน/สาย 1 และไมโครโฟน/สาย 2 (ดูหมายเลข 1 และ 3 ตามลําดับ)

3

อินพุตไมโครโฟน/สาย 2 ขั้วตอสกรูแบบยูโร - การตังคาสวิตช DIP สําหรับฟลเตอรเสียงพูด
ไมโครโฟน/สาย และแหลงจายไฟ Phantom (ดูหมายเลข 2)

4

อินพุตไมโครโฟน/สาย 3 ขนาด 6.3 มม. - ขั้วตอแจ็ค 1/4 นิ้ว - การตั้งคาสวิตช DIP
สําหรับไมโครโฟน/สาย และแหลงจายไฟ Phantom (ดูหมายเลข 5)

5

สวิตช DIP สําหรับไมโครโฟน/สาย 3 และไมโครโฟน/สาย 4 (ดูหมายเลข 4 และ 6 ตามลําดับ)

6

อินพุตไมโครโฟน/สาย 4 ขนาด 6.3 มม. - ขั้วตอแจ็ค 1/4 นิ้ว - การตั้งคาสวิตช DIP
สําหรับไมโครโฟน/สาย และแหลงจายไฟ Phantom (ดูหมายเลข 5)

7

อินพุตเสียงดนตรี, ขั้วตอ RCA/cinch 2 ขั้ว, สเตริโอ, โมโนแบบรวมทั้งหมด

8

พัดลมระบายความรอน (PLE-1ME120 & PLE-1ME240)

9

เอาตพุต:
- ชองเสียบขั้วตอสกรู 100 V แบบเฉพาะการเรียก
- ชองเสียบขั้วตอสกรู 100 V และ 4 Ohm

10

ฟวสเมน

11

สกรูตอสายดิน

12

ขั้วตอหลัก (3 ขั้ว)

หมายเหตุ
อุปกรณตองตอสายดิน
ตองเหลือที่วางดานหลังเครื่องใหเพียงพอสําหรับการระบายอากาศเสมอ

Bosch Security Systems B.V.
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การวางแผน
คํานวณกระแสไฟที่ตองการทั้งหมดตามขนาดกําลังจายไฟรวมและการแยกกําลังไฟของลําโพงทุกตัวที่วางแผนจะใชง
านในระบบของคุณ เมื่อคุณใชปุมควบคุมระดับเสียง ใหใชคาการตั้งคาสูงสุดสําหรับการคํานวณนี
ตองแนใจวาอุปกรณมีชอ งเปดรอบๆ เพียงพอสําหรับการระบายอากาศ สําหรับอุปกรณที่มีพัดลม
ตองแนใจวาตูวางอุปกรณสามารถระบายอากาศออกทางดานหลังตูได สําหรับอุปกรณที่ไมมพี ัดลม
ใหเหลือทีว่ างดานบนเครื่องเพื่อใหอากาศหมุนเวียน
อุปกรณที่มีพัดลมไมตองการพื้นที่วางบริเวณดานบนของโครงสราง ใหเหลือที่วางอยางนอย 10 ซม.
สําหรับการเชือ่ มตอขั้วตอและการเดินสาย
ใหมั่นใจของเหลวจะไมสามารถหกเขาไปหรือหกลงบนอุปกรณและชองอากาศเขาไมมอี ะไรกีดขวางอยู
ใหมั่นใจวามีเตารับไฟฟาที่มีกระแสไฟเพียงพออยูใกลกับตําแหนงที่ตองการติดตั้ง
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การติดตั้ง

5.1

นําอุปกรณออกจากกลอง
1.
2.

5.2

นําอุปกรณออกจากกลองและกําจัดวัสดุบรรจุภัณฑตามกฎระเบียบในทองถิ่น
ใชเล็บมือลอกฟลมพลาสติกปองกันออกจากตัวยึดปายดวยความระมัดระวัง หามใชวัสดุทแี่ หลมคม

ตรวจสอบการตั้งคา/การเชื่อมตอ
1.
2.

5.3

15

เชือ่ มตอไปยังอุปกรณอื่นๆ เพิ่มเติม (โปรดดู สวน 6.1 การเชื่อมตออินพุต และ สวน 6.2 การเชือ่ มตอเอาตพุต)
ตรวจสอบการตั้งคา (โปรดดู สวน 7.1 การตั้งคาอุปกรณ)

เชื่อมตออุปกรณกับไฟเมน
ขอควรระวัง
กอนเชือ่ มตอสายไฟ ใหตรวจสอบปายแสดงแรงดันไฟฟาที่ดานหลังของอุปกรณ
1.
2.

ใหมั่นใจวาสวิตชเปด/ปดที่ดานหนาของอุปกรณตั้งอยูที่ ปด
เชือ่ มตอสายไฟกับขั้วตอหลักและเสียบปลั๊กเขากับเตารับไฟฟาเมน

รูป 5.1

Bosch Security Systems B.V.

การเชื่อมตอแหลงจายไฟและการเลือกแรงดันไฟฟา

คูมือการติดตั้งและใชงาน
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6

การเชื่อมตอ

6.1

การเชื่อมตออินพุต

6.1.1

ไมโครโฟนหลัก (อินพุต 1)
ไมโครโฟนหลัก PLE-1CS หรือ PLE-1SCS (หรือไมโครโฟนประกาศทัวไป) ซึ่งสามารถใชรวมกับฟงกชนั Push to Talk
(PTT) ควรเชือ่ มตอกับ “อินพุตไมโครโฟน/สาย 1” สามารถเปดใชโหมด PTT ไดโดยตั้งคาสวิตช DIP (2)
ที่ดานหลังของอุปกรณ อินพุตไมโครโฟน/สาย 1 จะเปนลําดับแรกเหนืออินพุตไมโครโฟน/สายจากอินพุตอื่นๆ
อินพุตไมโครโฟน/สาย 1 มีชองเสียบขั้วตอสกรูแบบยูโร
ชองเสียบขั้วตอสกรูแบบยูโรมีอินพุตทริกเกอรซึ่งสามารถใชงานรวมกับขั้วตอแบบยูโรและ XLR ได

รูป 6.1

6.1.2

ขั้วตอแบบยูโรที่มีทริกเกอร

ไมโครโฟนรอง (อินพุต 2)
เชือ่ มตอไมโครโฟนรองกับ “อินพุตไมโครโฟน/สาย 2”
ตั้งคาการตั้งคาสวิตช DIP ที่อยูดานขางขั้วตอตามที่ตองการ โปรดดู สวน 7.1 การตั้งคาอุปกรณ
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ไมโครโฟนเพิ่มเติม (อินพุต 3 และ 4)

เชือ่ มตอไมโครโฟนอื่นๆ เขากับอินพุตไมโครโฟน/สาย 3 และ 4 ไดตามที่ตองการ โปรดดู รูป 6.2
ไมโครโฟนเหลานี้จะรวมเสียงกับเสียงดนตรีแบ็คกราวนด
ตั้งคาการตั้งคาสวิตช DIP ระหวางขั้วตอไมโครโฟน/สาย 3 และ 4 ไดตามที่ตองการ โปรดดู สวน 7.1 การตั้งคาอุปกรณ

รูป 6.2

6.1.4

การเชื่อมตออินพุตไมโครโฟน

อินพุตแหลงเสียงดนตรี
เมือ่ ใชเครื่องเลนซีดี จูนเนอร หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ เพื่อเลนเสียงดนตรีแบ็คกราวนด ใหเชือ่ มตอชองเสียบ Line-out
ของแหลงเสียงดนตรีเขากับชองเสียบ Line-in ของเครื่องขยายเสียง Mixer

รูป 6.3

Bosch Security Systems B.V.

การเชื่อมตออินพุตแหลงเสียงดนตรี
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6.2

การเชื่อมตอเอาตพุต

6.2.1

เอาตพุตหลัก
เชือ่ มตอลําโพงเขากับแผงขั้วตอ 100 V, 70 V หรือ 4 Ohm บนชองเสียบขั้วตอสกรูแบบยูโร (9) ที่ดานหลังของอุปกรณ
โปรดดูที่ สวน 6.2.3 การเชือ่ มตอลําโพงที่ใชแรงดันไฟฟาคงที่ และ สวน 6.2.4 การเชื่อมตอลําโพงอิมพิแดนสต่ํา

6.2.2

เฉพาะการเรียก
เชือ่ มตอลําโพงเขากับแผนขั้วตอ 100 V บนชองเสียบขั้วตอสกรูแบบยูโร (9) ที่ดานหลังของอุปกรณ
โปรดดูที่ สวน 6.2.3 การเชือ่ มตอลําโพงที่ใชแรงดันไฟฟาคงที่ และ สวน 6.2.4 การเชื่อมตอลําโพงอิมพิแดนสต่ํา

6.2.3

การเชื่อมตอลําโพงที่ใชแรงดันไฟฟาคงที่

รูป 6.4

การเชื่อมตอลําโพงที่ใชแรงดันไฟฟาคงที่

เครื่องขยายเสียง Mixer สามารถขับเสียงจากลําโพงที่ใชแรงดันไฟฟาคงที่ 100 V ได
เชือ่ มตอลําโพงแบบขนานและตรวจสอบขั้วลําโพงเพือการเชื่อมตอในเฟสเดียวกัน
กําลังไฟของลําโพงแบบรวมทั้งหมดไมควรเกินกวากำลังไฟพิกัดเอาตพุตของเครื่องขยายเสียง
คุณสามารถใชเอาตพุตแบบเฉพาะการเรียกสําหรับการเรียกควบคุมปุมควบคุมระดับเสียงระยะไกลแบบ 3 สาย
คุณยังสามารถใชเอาตพุตนี้เปนโซนพิเศษซึ่งสามารถไดยินเสียงประกาศไดโดยไมมีเสียงดนตรี
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การเชือ่ มตอลําโพงอิมพิแดนสต่ํา

รูป 6.5

การเชื่อมตอลําโพงอิมพิแดนสต่ํา

เชือ่ มตอลําโพงอิมพิแดนสต่ําเขากับขั้วตอ 4 Ohm/0 เอาตพุตนี้สามารถใหเอาตพุตกําลังไฟพิกัดไปยังโหลด 4 Ohm
เชือ่ มตอลําโพงจํานวนมากในการจัดเรียงแบบอนุกรม/ขนานเพื่อติดตั้งอิมพิแดนส 4 Ohm
หรือสูงกวานั้นแบบใชรวมกัน ตรวจสอบขั้วลําโพงสําหรับการเชื่อมตอในเฟสเดียวกัน

Bosch Security Systems B.V.
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7

การกําหนดคา

7.1

การตั้งคาอุปกรณ

7.1.1

การตั้งคาแผงดานหลัง
อุปกรณสามารถตั้งคาเพื่อการใชงานไดอยางรวดเร็วโดยตั้งคาปุมควบคุมตอไปนี้ทดี่ านหลังของอุปกรณ:
- สวิตช DIP

7.1.2

การตั้งคาหมุดและการแสดงปาย
ผูใชสามารถสรางปายแบบกําหนดเองสําหรับอินพุตไมโครโฟน/สาย คําอธิบายของแหลงเสียงดนตรี
โดยสามารถติดปายเหลานี้เขากับเครื่องขยายเสียง Mixer ในตําแหนงที่ 2 (ดู รูป 3.1)
สามารถปกหมุดสีที่ตําแหนงตางๆ รอบๆ ปุมหมุนเพื่อแสดงการตั้งคาที่ชื่นชอบสําหรับการใชงานเฉพาะ
หมุดถูกออกแบบมาใหไมสามารถดึงออกไดดวยมือ เพื่อเปนการปองกันการงัดแงะ
หมุดมีวัตถุประสงคเพื่อใหใสครั้งเดียวในระหวางการติดตั้งอุปกรณ
โดยไมควรใชหมุดสีเงินเพื่อระบุถึงการตั้งคาอุปกรณตามที่ตองการ
เลือกใชหมุดสีแดงเพื่อระบุถึงการตั้งคาสูงสุดของปุม
หากจําเปนตองเปลี่ยนการตั้งคาเหลานี้ ใหใชคีมปากออนคอยๆ ดึงหมุดออก หากไมมีคีมปากออน
คุณสามารถใชคีมธรรมดาแทนได แตใหพันเทปพลาสติกไวที่ปากเพื่อปองกันความเสียหายตอสวนหนาของอุปกรณ
ในการถอดแผนปดพลาสติกใสที่ดานหนาของปาย:
1. คอยๆ สอดไขควงขนาดเล็กเขาไปในชองเจาะดานลางของแผนปดพลาสติก
2. คอยๆ ยกแผนปดพลาสติกออก และงอแผนพลาสติกเขาไปตรงกลาง
ควรระวังไมใชแรงดึงแผนปดพลาสติกหรือแผงดานหนามากเกินไป
ในการติดแผนพลาสติกกับปายกระดาษใหม:
1. สอดปายกระดาษเขาไปในตัวยึดที่ดานหนาของอุปกรณ
2. หยิบแผนปด และงอแผนเขาไปตรงกลางเล็กนอยดวยมือ
3. ใสแผนปดเขาไปชองดานหนาของอุปกรณ และคอยๆ ปลอยแผนปด
และตรวจสอบวาแผนปายกระดาษอยูในตําแหนงที่เหมาะสม
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เปดและปดสวิตช

8.1.1

เปดสวิตช
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ขอควรระวัง
กอนเชือ่ มตอสายไฟ ใหตรวจสอบปายแสดงแรงดันไฟฟาที่ดานหลังของอุปกรณ
1.

8.1.2

ตั้งปุมเปด/ปด (1) ที่ดานหนาของอุปกรณเปน เปด โดยการกดเขา (ดู รูป 8.1)

ปดสวิตช
1.

ตั้งปุมเปด/ปด (1) ที่ดานหนาอุปกรณเปน ปด โดยการกดออก (ดู รูป 8.1)
1

2

10

รูป 8.1

8.2

9

3

8

4

7

5

6

แผงดานหนา

การควบคุมไมโครโฟน/สาย
ใชปุมควบคุมระดับเสียง (9) เพื่อควบคุมระดับเสียงของอินพุตไมโครโฟน/สาย 1 ถึง 4 ทีละอินพุต

8.3

การควบคุมเสียงดนตรี

8.3.1

ปุมควบคุมระดับเสียง
ใชปุมควบคุมระดับเสียงแหลงเสียงดนตรี (8) เพือควบคุมระดับเสียงของแหลงเสียงดนตรีที่เลือก

8.3.2

ปุมควบคุมโทนเสียง
ปุมควบคุมโทนเสียงไมใชปุมควบคุมเสียงทุม และเสียงแหลมมาตรฐาน:
สามารถใชเปนปุมควบคุมโทนเสียงทั่วไปที่มีการควบคุมเสียงสูงและต่ํา
ปุมควบคุมโทนเสียงสําหรับความถี่ต่ําจะเพิ่มเสียงทุมลึกโดยไมทําใหเกิดเสียงดัง
และตัดเสียงกองโดยไมทําใหสูญเสียเสียงทุมตใ นความถี่ต่ํา
ใชปุมควบคุมโทนเสียง Hi (สูง) และ Lo (ต่ํา) (ดู รูป 8.1, หมายเลข 3 และ 7) เพื่อเปลี่ยนโทนเสียง
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8.4

การควบคุมเอาตพุต

8.4.1

การควบคุมระดับเสียงหลัก
ใชปุมหมุนควบคุมระดับเสียงหลัก (4) เพื่อควบคุมระดับเสียงของเอาตพุตทั้งหมด ยกเวนการประกาศ/
สัญญาณฉุกเฉิน
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การบํารุงรักษา
เครื่องขยายเสียง Mixer ไดรับการออกแบบเพื่อทํางานโดยปราศจากปญหาระยะยาวดวยการบํารุงรักษาเพียงเล็กนอย
เพื่อเปนการรับรองวาอุปกรณทํางานไดโดยไมขัดของ ใหทําความสะอาดอุปกรณดวยผาที่ไมมีขนบิดหมาดๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชองดักอากาศดานหนา
ใหชา งเทคนิคทําความสะอาดฝุนออกจากพัดลมและภายในในชวงเวลาที่สม่ําเสมอสําหรับรุนที่มพี ัดลม
ชวงเวลานั้นขึ้นอยูกับสถานการณจริงและการกอตัวของฝุน โดยเริ่มในชวงเวลาอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ตรวจสอบการสึกกรอนของขั้วตอเปนระยะๆ และตรวจสอบขั้วตอสกรูเพื่อใหแนใจวาแนนสนิทเสมอ
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ขอมูลทางเทคนิค

10.1

คุณสมบัตทิ างไฟฟา

10.1.1

แหลงจายไฟเมน

10.1.2

10.1.3

แรงดันไฟฟา PLE-1MEXX0-EU:

230 VAC, ±10%, 50/60 Hz
(กําลังไฟที่ไฟเมนต่ํากวาลดลง)

แรงดันไฟฟา PLE-1MEXX0-US:

120 VAC, ±10%, 50/60 Hz
(กําลังไฟที่ไฟเมนต่ํากวาลดลง)

กระแสกระชาก PLE-1ME060-EU:

5A

กระแสกระชาก PLE-1ME060-US:

10 A

กระแสกระชาก PLE-1ME120-EU:

10 A

กระแสกระชาก PLE-1ME120-US:

20 A

กระแสกระชาก PLE-1ME240-EU:

12 A

กระแสกระชาก PLE-1ME240-US:

24 A

ปริมาณการใชกําลังไฟ
PLE-1ME060-XX:

200 VA

PLE-1ME120-XX:

400 VA

PLE-1ME240-XX:

800 VA

ประสิทธิภาพ
ความถี่ตอบสนอง:

สาย 60 Hz ถึง 20 kHz
(+1/-3 dB @ 10 dB เอาตพุตพิกัดอางอิง)
ไมโครโฟน 70 Hz ถึง 20 kHz
(+1/-3 dB @ 10 dB เอาตพุตพิกัดอางอิง)

10.1.4

ความเพี้ยน:

<1% @ กําลังเอาตพุตที่กําหนด, 1 kHz

การควบคุมเสียงทุม:

สูงสุด -10/+10 dB

การควบคุมเสียงแหลม:

สูงสุด -10/+10 dB

อินพุตไมโครโฟน/สาย 4 x
Phantom ชนิดยูโร 5 ขา แบบ balanced
อินพุต 1
(หนาสัมผัสปุมกดคางเพื่อพูดทีม่ ีการจัดล
ำดับ)
อินพุต 2:

Phantom ชนิดยูโร 3 ขา แบบ balanced

อินพุต 3 & 4:

แจ็ค TRS (1/4, 6.3 มม.) แบบ balanced

ความไว:

1 mV (ไมโครโฟน); 300 mV (สาย)
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10.1.5

10.1.6

10.1.7

10.2
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อิมพิแดนส:

>1 kOhm (ไมโครโฟน); >5 kOhm (สาย)

ไดนามิคแรนจ:

93 dB

S/N (คงที่ที่ระดับความดังสูงสุด):

>63 dB (ไมโครโฟน); >70 dB (สาย)

S/N (คงที่ที่ระดับความดังต่ําสุด/
ปดเสียง):

>75 dB

CMRR (ไมโครโฟน):

>40 dB (50 Hz ถึง 20 kHz)

เสียงชวงบน:

>17 dB

ฟลเตอรเสียงพูด:

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

แหลงจายไฟ Phantom

16 V ผาน 1.2 kOhm (ไมโครโฟน)

25

อินพุตเสียงดนตรี
ขั้วตอ:

Cinch สเตอริโอแปลงเปนโมโน

ความไว:

200 mV

อิมพิแดนส:

22 kOhm

S/N (คงที่ที่ระดับความดังสูงสุด):

>75 dB

S/N (คงที่ที่ระดับความดังต่ําสุด/
ปดเสียง):

>80 dB

เสียงชวงบน:

>25 dB

เอาตพุตลําโพง 100 V / 70 V
ขั้วตอ:

ขั้วตอสกรู, แบบลอย

สูงสุด / พิกัด PLE-1ME060-XX:

90 W / 60 W

สูงสุด / พิกัด PLE-1ME120-XX:

180 W / 120 W

สูงสุด / พิกัด PLE-1ME240-XX:

360 W / 240 W

เอาตพุตลําโพง 4 Ohm
ขั้วตอ:

ขั้วตอสกรู, แบบลอย

สูงสุด / พิกัด PLE-1ME060-XX:

15.5 V (60 W)

สูงสุด / พิกัด PLE-1ME120-XX:

22 V (120 W)

สูงสุด / พิกัด PLE-1ME240-XX:

31 V (240 W)

ลักษณะอุปกรณ
ขนาด (สูง x กวาง x ลึก):

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

การติดตั้ง:

ติดตั้งโดยลําพัง ตูชั้นวาง 19 นิ้ว

สี:

สีเทาเขม
คูมือการติดตั้งและใชงาน
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น้ําหนัก (PLE-1ME060-EU):

ประมาณ 6.5 กก.

น้ําหนัก (PLE-1ME120-EU):

ประมาณ 8.9 กก.

น้ําหนัก (PLE-1ME240-EU):

ประมาณ 10.5 กก.

สภาพแวดลอม
อุณหภูมิในการทํางาน:

-10 °C ถึง +45 °C

อุณหภูมิในการเก็บรักษา:

-40 °C ถึง +70 °C

ความชื้นสัมพัทธ:

<95%

ระดับเสียงรบกวนของพัดลม
(PLE-1ME240-EU):

<33 dB SPL @ 1 ม.
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