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1 ความปลอดภัย
กอนติดต้ังหรือใชงานผลิตภัณฑนี้ โปรดอานคําแนะนําเพ่ือความปลอดภัยซึง่เปนเอกสารแยกตางหากเสมอ (9922 
141 7014x) คําแนะนําเหลานี้ใชรวมกับอุปกรณทั้งหมดที่เชือ่มตอกับไฟเมนได

การแจงเตือนตางๆ บนอุปกรณ:

- อานคําแนะนํา - ตองอานคําแนะนําเพ่ือความปลอดภัยทั้งหมดกอนใชงานระบบ
- เก็บรักษาคําแนะนําไว - 

ตองเก็บคําแนะนําเพ่ือความปลอดภัยและคําแนะนําการใชงานไวเพ่ือใชอางอิงในอนาคต
- เอาใจใสตอคําเตือน - ตองปฏิบัติตามคําเตือนทั้งหมดที่อยูบนอุปกรณและอยูในคําแนะนําการใชงาน
- ปฏิบัติตามคําแนะนํา - ตองปฏิบัติตามคําแนะนําการใชงานและคําแนะนําสําหรับการทํางานตางๆ ทั้งหมด
- การทําความสะอาด - ถอดปล๊ักชุดระบบออกกอนทําความสะอาด อยาใชน้ํายา หรือสเปรยทําความสะอาด 

ใชผาแหงทําความสะอาดเทานั้น
- อุปกรณตอพวง - อยาใชอุปกรณตอพวงที่ผูผลิตผลิตภัณฑไมไดแนะนําเนื่องจากอาจกอใหเก ิดอันตราย
- น้ําและความชื้น - อยาใชอุปกรณนี้ใกลน้ํา เชน ใกลอางอาบนํ้า, อางลางหนา, อางลางจานในคร ัว 

หรือตะกราผา, ใหหองใตดินที่เปยกชื้น, ใกลสระวายน้ํา, ในการติดต้ังภายนอกอาคารท่ีไมมีการปองกัน 
หรือในบริเวณใดก็ตามทีเ่ปยกชื้น

- อุปกรณเสริม - หามวางอุปกรณนี้บนชัน้วาง, ขาต ั้ง, หิ้ง หรือตัวยึดทีไ่มมั่นคง 
อุปกรณนี้อาจตกใสบุคคลซึ่งทําใหไดรับบาดเจ ็บรุนแรง และทําใหอุปกรณไดรับความเสียหายมากได ใชชัน้วาง, 
ขาต้ัง, หิ้ง หรือตัวยึดทีผู่ผลิตแนะนํา หรือจําหนายมาพรอมกับผลิตภัณฑเทานั้น 
การติดต้ังอุปกรณตองปฏิบัติตามคําแนะนําของผู ผลิต และตองใชอุปกรณเสริมการติดต้ังที่ผูผลิตแนะนํา 

สัญลักษณนี้พบไดบนอุปกรณเตือนใหผูใชทราบถึงอันตรายจากกระแสไฟฟาที่สูงมาก

สัญลักษณนี้พบไดบนอุปกรณเตือนใหผูใชอานขอความเก่ียวกับความปลอดภัยทั้งหมดที่พบในคำแนะนําการใชงาน

สัญลักษณนี้พบไดบนอุปกรณแสดงใหทราบวาอุปกรณหุมฉนวนสองชั้น

คําเตือน
เพ่ือลดความเส่ียงตอการเกิดอัคคีภัย อยาใหอ ุปกรณนีต้ากฝนหรือมีความชื้น

สัญลักษณนี้พบไดบนอุปกรณแสดงใหทราบวาตองเก็บอุปกรณในสถานที่รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส แยกตางหาก? 
และกําจัดแยกกับขยะในครัวเรือน



6 th | ความปลอดภัย Plena Mixer Amplifier

PLE-1MExx0-xx | V1.0 | 2011.04 คูมือการติดต้ังและใชงาน Bosch Security Systems B.V.

ควรเคล่ือนยายอุปกรณและรถเข็นวางอุปกรณดวยความระมัดระวัง การหยุดอยางรวดเร็ว 
การใชแรงมากเกินพอดี และพ้ืนผิวทีไ่มเรียบอาจทําใหอุปกรณและรถเข็นวางอุปกรณพลิกคว่ําได

- การระบายความรอน - ในกลองหุมของอุปกรณ อาจมีชองเปดสําหรับระบายความรอน 
เพ่ือใหมั่นใจไดวาอุปกรณทํางานไดอยางนาเชื่อถือและปองกันไมใหเกิดความรอนสูงเกิน 
ชองเปดเหลานี้ตองไมมีส่ิงใดมากีดขวางหรือปดคลุมไว ไมควรติดต้ังอุปกรณแบบฝง 
เวนแตมีการระบายอากาศอยางเหมาะสม หรือปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิต ใหรักษาระยะหางรอบๆ 
ดานหนา ดานหลัง และดานขางของอุปกรณอยางนอย 2 นิ้ว (50 มม.) เพ่ือการระบายอากาศที่เพียงพอ

- วัตถุที่มีความรอน - หามติดต้ังอุปกรณใกลวัตถุที่มีความรอน เชน เคร่ืองสงสัญญาณแปลภาษา เตา 
หรืออุปกรณอ่ืนๆ ที่ใหความรอน (รวมทั้งเคร่ืองขยายเสียง)

- เปลวไฟ - หามวางวัตถุที่มีเปลวไฟ เชน เทียนไขต ิดไฟบนอุปกรณ
- แหลงจายไฟ - ควรใชอุปกรณจากชนิดแหลงจายไฟทีร่ะบุบนแผนปายของอุปกรณเทานั้น 

หากคุณไมแนใจวาตองใชแหลงจายไฟชนิดใด ให ขอคําแนะนําจากตัวแทนจําหนายอุปกรณ 
หรือบริษัทไฟฟาใกลบานคุณ สําหรับอุปกรณที่ต องใชพลังงานจากแบตเตอรี่ หรือแหลงจายไฟอ่ืน โปรดดูที ่
"คูมือการติดต้ังและคูมือผูใช"

- การตอลงดินหรือการระบุข้ัว - อุปกรณอาจมีปล๊ักกระแสไฟสลับชนิดระบุข้ัว 
(ปล๊ักที่มีขาขางหนึ่งกวางกวาอีกขาง) ปล๊ักนี้จะสามารถเสียบกับเตารับไฟฟาไดเพียงดานเดียวเทานั้น 
ซึ่งนีคื่อคุณสมบัติเพ่ือความปลอดภัย หากคุณไม สามารถเสียบปล๊ักเขากับเตารับไดแนนสนิท 
ใหลองกลับดานปล๊ัก หากยังไมสามารถเสียบปล๊ักได ใหติดตอชางไฟฟาเพ่ือเปล่ียนเตารับรุ นเกานัน้ 
และหามมองขามจุดประสงคดานความปลอดภัยของปล๊ักชนิดระบุข้ัวโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ 
อุปกรณอาจมีปล๊ักประเภทตอลงดินชนิด 3 สายซึ่งมีขาที่สาม (ตอลงดิน) 
ปล๊ักนี้จะใชไดเฉพาะกับเตารับไฟฟาประเภทต อลงดินเทานั้น ซึ่งนี่คือคุณสมบัติเพ่ือความปลอดภัย 
หากคุณไมสามารถเสียบปล๊ักเขากับเตารับได ใหติดตอชางไฟฟาเพ่ือเปล่ียนเตารับรุนเกาของคุณ 
และหามมองขามจุดประสงคดานความปลอดภัยของปล๊ักประเภทตอลงดินโดยเด็ดขาด

- การปองกันสายไฟ - ควรเดินสายไฟของแหลงจายไฟในเสนทางทีไ่มมีคนเดินผาน 
หรือมีวัสดุวางอยูดานบนหรือติดกัน ตองระมัดระวังโดยเฉพาะอยางย่ิงสายไฟและปล๊ัก เตารับท ี่เขาถึงไดงาย 
และจุดที่สายไฟและปล๊ักออกจากอุปกรณ

- การโอเวอรโหลด - อยาใหเตารับและสายไฟตอพวงโอเวอรโหลด 
เนื่องจากอาจสงผลใหเกิดอัคคีภัยและไฟฟาชอ็ต

- การใสวัตถุหรือของเหลว - หามใสวัสดุใดๆ ลงไปในชองเปด 
เนื่องจากอาจสัมผัสกับจุดที่มีแรงดันไฟฟาที่เปนอันตราย 
และสวนทีส่ามารถลัดวงจรไดซึ่งอาจสงผลใหเก ิดอัคคีภัยและไฟฟาชอ็ต อยาทําของเหลวหกบนอุปกรณ

- การซอมบํารุง - อยาพยายามซอมอุปกรณดวยตนเอง 
เนื่องจากการเปดและถอดฝาครอบอาจทําใหสัมผัสแรงดันไฟฟาที่เปนอันตรายหรืออันตรายจากสาเหต ุอ่ืน 
ใหแจงการซอมบํารุงทั้งหมดแกเจาหนาที่ใหบริการที่ไดรับการรับรอง

- ความเสียหายที่ตองซอมบํารุง - ถอดปล๊ักอุปกรณออกจากเตารับ 
และแจงการซอมบํารุงทั้งหมดแกเจาหนาที่ใหบริการที่ไดรับการรับรองภายใตเงื่อนไขตอไปน้ี:
- เมื่อสายไฟหรือปล๊ักเสียหาย
- หากของเหลวหกลงบนอุปกรณ หรือมวีัสดุตกลงบนอุปกรณ
- หากอุปกรณเปยกฝนหรือน้ํา
- หากอุปกรณทํางานไมปกติเมื่อทําตามคําแนะนําสําหร ับการใชงาน 

ปรับเฉพาะการควบคุมที่กลาวในคําแนะนําสําหรับการใชงานเทานัน้ เนื่องจากการปรับการควบคุมอ่ืนๆ 
อาจสงผลใหเกิดความเสียหาย 
และจําเปนตองใหชางเทคนิคที่ผานการรับรองซ อมแซมในหลายจดุเพ่ือทําใหอุปกรณกลับมาทํางานไดอย
างปกติอีกคร้ัง

- หากอุปกรณตกหรือไดรับความเสียหาย
- เมื่ออุปกรณแสดงถึงการเปล่ียนแปลงในประสิทธิภาพการทํางานอยางชัดเจน 

นี่เปนสัญญาณวาอุปกรณตองการการบํารุงรักษา
- ชิ้นสวนอะไหล - เมื่อจําเปนตองเปล่ียนชิ้นสวนอะไหล 

ตองแนใจวาวาชางเทคนิคบํารุงรักษาใชชิ้นส วนอะไหลตามที่ผูผลิตกําหนดเทานั้น 
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หรือใชชิ้นสวนอะไหลที่มีลักษณะเหมือนกับช ินสวนเดิม 
ชิ้นสวนทดแทนที่ไมไดรับอนุญาตอาจสงผลใหเกิดอัคคีภัย ไฟฟาชอ็ต หรืออันตรายอ่ืนๆ

- การตรวจสอบเพ่ือความปลอดภัย - เมื่อเสร็จส้ินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมอุปกรณ 
บอกชางเทคนิคบริการใหดําเนินการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย 
เพ่ือใหแนใจวาอุปกรณมสีภาพการทํางานที่เหมาะสม

- ฟาผา - สําหรับการปองกันเพ่ิมเติมระหวางพายุฝนฟาคะนอง 
หรือเมื่ออุปกรณไมไดรับการดูแลหรือไมไดใชเปนเวลานาน 
ใหถอดปล๊ักออกจากเตารับบนผนังและยกเลิกการเชื่อมตอระบบเคเบิล 
วิธีนี้จะปองกันความเสียหายเนือ่งจากฟาผาและไฟฟากระชาก

- การยกเลิกการเชื่อมตอ - ในการยกเลิกการเชื่อมต ออุปกรณจากไฟเมน AC โดยสมบูรณ 
ใหยกเลิกการเชือ่มตอปล๊ักไฟจากเตารับไฟฟา AC 
ปล๊ักหลักของสายไฟของแหลงจายไฟจะยังคงพรอมใชงานเสมอเพ่ือใหสามารถยกเลิกการเชือ่มตอจากอุปกรณไ
ด

- กอนติดต้ังหรือใชงานผลิตภัณฑนี้ โปรดอานคําแนะนําเพ่ือความปลอดภัยซึง่เปนเอกสารแยกตางหากเสมอ 
(9922 141 7014x) คําแนะนําเหลานี้ใชรวมกับอุปกรณทั้งหมดที่เชื่อมตอกับไฟเมนได

หมายเหตุ
ผูใชในอเมริกา:
อุปกรณนี้ไดรับการทดสอบและออกแบบเพ่ือใหสอดคลองตามขอจํากัดของอุปกรณดิจติอล Class B 
ตามทีร่ะบุในขอกําหนด FCC Part 15  
ขอจํากัดเหลานี้กําหนดข้ึนเพ่ือใหมีการปองก ันทีเ่หมาะสมจากสัญญาณรบกวนที่เปนอันตราย 
เมื่อติดต้ังอุปกรณภายในที่พักอาศัย  อุปกรณนี้ทําใหเกิด ใช และสามารถแผพลังงานคล่ืนความถ่ีวิทยุ 
และหากไมติดต้ัง และนําไปใชตามคําแนะนํา 
อาจทําใหเกิดสัญญาณรบกวนทีเ่ปนอันตรายตอการส่ือสารดวยคล่ืนวิทยุ อยางไรก็ตาม 
ไมมกีารรับประกันวาสัญญาณรบกวนจะไมเกิดข้ึนในการติดต้ังแบบใดแบบหนึ่ง
หากอุปกรณนี้กอใหเกิดสัญญาณรบกวนที่เปนอันตรายตอการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน 
ซึ่งสามารถสังเกตไดโดยปดและเปดอุปกรณ ขอแนะนําใหผูใชลองแกไขสัญญาณนี้ดวยวิธีการใดว ิธีการหนึ่งตอไปน้ี
- ปรับทิศทางหรือเปล่ียนที่ต้ังเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพ่ิมระยะหางระหวางอุปกรณและเคร่ืองรับ
- เชื่อมตออุปกรณเขากับเตารับไฟฟาทีผ่นัง ซ ึ่งอยูคนละจดุกับเตารับทีเ่คร่ืองรับสัญญาณเสียบอยู
- ปรึกษาตัวแทนจําหนายหรือชางเทคนิควิทยุ/โทรทัศนที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อขอความชวยเหลือ

หมายเหตุ
ผูใชในแคนาดา:
อุปกรณดิจติอลใน 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 วตัถุประสงค
วัตถุประสงคของคูมือนี้คือการใหขอมูลที่จำเปนสําหรับการติดต้ัง การกําหนดคา และการใชงาน Plena Mixer 
Amplifier

2.2 เอกสารดิจิตอล
นอกจากนี้ ยังมีคําแนะนําในการติดต้ังและคําแนะนําผูใชเหลานี้เปนเอกสารดิจติอลในรูปแบบ Adobe Portable 
Document Format (PDF)

2.3 กลุมเปาหมาย
คําแนะนําในการติดต้ังและคําแนะนําผูใชเหลานี้ใชสําหรับผูติดต้ังและผูใชระบบ Plena 

2.4 เอกสารที่เกี่ยวของ
มีเอกสารที่เก่ียวของตอไปน้ี:
- คําแนะนําเพ่ือความปลอดภัย (9922 141 1036x)

2.5 การแจงเตือนและสัญลักษณแจงใหทราบ
คูมือนี้มีการแจงเตือนสามประเภท 
โดยประเภทการแจงเตือนจะเก่ียวของกับผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนหากไมมีการสังเกต 
การแจงเตือนเหลานี้จะเรียงจากผลกระทบนอยท ีสุดไปถึงผลกระทบรายแรงทีสุ่ดซึ่งไดแก:

ขอควรระวงั
อุปกรณและทรัพยสินอาจไดรับความเสียหาย หรือผูใชอาจไดรับบาดเจบ็เล็กนอยหากไมสังเกตการแจงเตือน

คําเตือน
อุปกรณและทรัพยสินอาจไดรับความเสียหายรายแรง หรือผูใชอาจไดรับบาดเจ็บรุนแรงหากไมสังเกตการแจงเตือน

อันตราย
การไมสังเกตการแจงเตือนจะเปนอันตรายถึงชีว ิตหรือไดรับบาดเจ็บรุนแรง

หมายเหตุ
การแจงเตือนมีขอมูลเพิ่มเติม โดยปกติแลว การไมสังเกต ‘การแจงใหทราบ’ 
จะไมสงผลใหเกิดความเสียหายตออุปกรณหรือการบาดเจบ็
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2.6 ตารางการแปลงหนวย
คูมือนี้ใชหนวย SI เพ่ือแสดงความยาว ปริมาณ อุณหภูมิ และอื่นๆ 
โดยหนวยเหลานี้สามารถแปลงเปนหนวยที่ไมใช มาตราเมตริกโดยใชขอมูลตอไปน้ี

ตาราง 2.1 การแปลงหนวยความยาว

ตาราง 2.2 การแปลงหนวยปริมาณ

ตาราง 2.3 การแปลงหนวยความดัน

ตาราง 2.4 การแปลงหนวยอุณหภูมิ

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

หนวยอิมพีเรี
ยล

หนวยเมตริก หนวยเมตริก หนวยอิมพีเรี
ยล

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

หนวยอิมพีเรี
ยล

หนวยเมตริก หนวยเมตริก หนวยอิมพีเรี
ยล

1 psi = 68.95 hPa 1 hPa = 0.0145 psi

หมายเหตุ
1 hPa = 1mbar.

ฟาเรนไฮต เซลเซียส

°F = 9/5 (°C + 32) °C = 5/9 (°F - 32)



10 th | ภาพรวมระบบ Plena Mixer Amplifier

PLE-1MExx0-xx | V1.0 | 2011.04 คูมือการติดต้ังและใชงาน Bosch Security Systems B.V.

3 ภาพรวมระบบ

3.1 กลุมผลติภัณฑ Plena
Plena Mixer Amplifier เปนสวนหนึง่ของกลุมผลิตภัณฑ Plena โดย Plena 
มีระบบเสียงประกาศสาธารณะสําหรับสถานที่ที่ผูคนรวมตัวกันเพ่ือทํางาน สักการะ คาขาย หรือพักผ อน 
ระบบนี้คือกลุมของสวนประกอบของระบบท่ีผสานรวมเพื่อสรางระบบเสียงประกาศสาธารณะซึ่งออกแบบมาเพื่อการใ
ชงานทุกรูปแบบ

กลุมผลิตภัณฑ Plena ประกอบดวย:
- Mixer
- ปรีแอมป
- เคร่ืองขยายสัญญาณเสียง
- อุปกรณแหลงเสียงดนตรี
- โปรแกรมจัดการขอความดิจิตอล
- ระบบปองกันสัญญาณยอนกลับ
- ไมโครโฟนประกาศ
- ระบบ All-in-One
- ระบบเตือนภัยดวยเสียง
- ตัวต้ังเวลา
- เคร่ืองชารจ
- เคร่ืองขยายเสียงแบบลูป

สวนประกอบตางๆ ออกแบบเพื่อใหใชงานรวมกับอ ุปกรณอ่ืนดวยขอมูลจําเพาะดานเสียง ระบบไฟฟา 
และลักษณะอุปกรณที่ตรงกัน

3.2 รายการสิ่งของที่บรรจุในกลอง
กลองบรรจุภัณฑประกอบดวยรายการส่ิงของตอไปนี้:
- PLE-1MExx0-xx
- ปายและหมุดสีเพ่ือแสดงถึงการตั้งคาที่ชื่นชอบ
- สายไฟ
- แผนซีดี Plena Bonus

หมายเหตุ
PLE-1MExx0-EU มีเอาตพุตลําโพง 100 V และ PLE-1MExx0-US มเีอาตพุตลําโพง 70 V
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3.3 Plena Mixer Amplifier
Plena Mixer Amplifier 
คือระบบเสียงประกาศสาธารณะระดับมืออาชีพคุณภาพสูงสําหรับการผสมสัญญาณเสียงไมโครโฟน/สายไดถึง 4 
สัญญาณแยกจากกัน และสัญญาณเสียงดนตรีอีกหนึ่งส ัญญาณ 

จํานวนของสัญญาณไมโครโฟน/สายแตละตัวสามารถปรับแยกกันไดเพ่ือใหไดเสียงที่ตองการ 
โดยเอาตพุตแบบผสมสามารถควบคุมไดผานการควบค ุมระดับเสียงหลักและการควบคุมโทนเสียงสูง/ตํ่า 
อุปกรณนี้ใชงานงาย และใหคุณภาพการเรียกหรือเสียงดนตรีที่ชัดเจน เคร่ืองขยายเสียงยังยกระดับคุณสมบัติตางๆ 
เชน ลําดับความสําคัญ การติดปาย และไฟแสดงสถานะการต้ังคา

อินพุตไมโครโฟน/สายทั้งหมดสามารถสลับระหวางความไวของระดับไมโครโฟนและระดับสายได 
โดยมีอินพุตเปนแบบ balanced แตสามารถใชเปนแบบ unbalanced ไดอีกดวย สามารถเลือกแหลงจายไฟ Phantom 
ทางสวิตช DIP เพ่ือใหพลังงานแกไมโครโฟนคอนเดนเซอร นอกจากนี้ ผูใชสามารถจัดลําดับความสําคัญอินพุตชอง 1 
เหนือไมโครโฟนและอินพุตเสียงดนตรีอ่ืนๆ ทั้งหมด
- สามารถเปดใชอินพุตชอง 1 โดยหนาสัมผัสปดบน PTT (กดปุมคางไวเพ่ือพูด) ได 

สามารถกําหนดคาโทนเสียงเพ่ือนําการประกาศ

ผูใชสามารถสรางปายกําหนดเองสําหรับอินพุตและแหลงเสียงดนตรี 
โดยสามารถติดปายกับตัวยึดพิเศษที่ดานหนาของเคร่ืองขยายเสียง Mixer ได สามารถปกหมุดสีทีตํ่าแหนงตางๆ รอบๆ 
ปุมหมุนควบคุมระดับเสียงและโทนเสียงเพ่ือแสดงการต้ังคาที่ชื่นชอบสําหรับการใชงานเฉพาะ

มิเตอร LED จะตรวจสอบเอาตพุตหลักกอนการเลือกโซน 
โดยสัญญาณจะยังแสดงบนชองเสียบชุดหูฟงดานลางของมิเตอรเอาตพุต 
เพ่ือการทํางานที่เชื่อถือไดและการใชงานที่ง าย จึงมีการรวมอุปกรณจํากัดสัญญาณไวในวงจรเอาตพุต 
เพ่ือจํากัดเอาตพุตหากผูใชใชสัญญาณมากเกินไป
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3.4 ปุมควบคมุ ชองเสยีบ และไฟแสดง

3.4.1 แผงดานหนา

รูป 3.1 แผงดานหนา

หมายเลข คําอธิบาย

1 ปุมเปด/ปด

2 ตัวยึดปายสําหรับคําอธิบายที่ผูใชกําหนดของอินพุตไมโครโฟน/สาย 
โดยผูใชสามารถสรางปายแบบกําหนดเองได

3 ปุมควบคุมเสียงโทนสูง

4 ปุมควบคุมระดับเสียงหลัก

5 มิเตอรระดับเอาตพุต (-18 db, 0 db)

6 ชองเสียบหูฟง

7 ปุมควบคุมโทนเสียงตํ่า

8 ปุมควบคุมระดับเสียงแหลงเสียงดนตรี (อินพุต 5)

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

10 ชองอากาศเขา

89 7 6

1 2 3 4 5

10

หมายเหตุ
หามกีดขวางอากาศที่เขาสูอุปกรณ
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3.4.2 แผงดานหลัง

รูป 3.2 แผงดานหลัง

หมายเลข คําอธิบาย

1 อินพุตไมโครโฟน/สาย 1 ที่มทีริกเกอร ชองเสียบข ั้วตอสกรูชนิดยุโร - การต้ังคาสวิตช DIP 
สําหรับ: โทนเสียง, PTT (กดปุมคางไวเพ่ือพูด), ไมโครโฟน/สาย, ฟลเตอรเสียงพูด 
และแหลงจายไฟ Phantom (ดูหมายเลข 2)

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

3 อินพุตไมโครโฟน/สาย 2  ข้ัวตอสกรูแบบยูโร - การตั งคาสวิตช DIP สําหรับฟลเตอรเสียงพูด 
ไมโครโฟน/สาย และแหลงจายไฟ Phantom (ดูหมายเลข 2)

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

5 สวิตช DIP สําหรับไมโครโฟน/สาย 3 และไมโครโฟน/สาย 4 (ด ูหมายเลข 4 และ 6 ตามลําดับ)

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

7 อินพุตเสียงดนตรี, ข้ัวตอ RCA/cinch 2 ข้ัว, สเตริโอ, โมโนแบบรวมทั้งหมด

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

9 เอาตพุต:
- ชองเสียบข้ัวตอสกรู 100 V แบบเฉพาะการเรียก
- ชองเสียบข้ัวตอสกรู 100 V และ 4 Ohm

10 ฟวสเมน

11 สกรูตอสายดิน

12 ข้ัวตอหลัก (3 ข้ัว)

111210987643 521

หมายเหตุ
อุปกรณตองตอสายดิน
ตองเหลือที่วางดานหลังเคร่ืองใหเพียงพอสําหรับการระบายอากาศเสมอ
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4 การวางแผน
คํานวณกระแสไฟที่ตองการทั้งหมดตามขนาดกําลังจายไฟรวมและการแยกกําลังไฟของลําโพงทกุตัวที่วางแผนจะใชง
านในระบบของคุณ เมื่อคุณใชปุมควบคุมระดับเสียง ใหใชคาการต้ังคาสูงสุดสําหรับการคํานวณนี 

ตองแนใจวาอุปกรณมีชองเปดรอบๆ เพียงพอสําหรับการระบายอากาศ สําหรับอุปกรณที่มีพัดลม 
ตองแนใจวาตูวางอุปกรณสามารถระบายอากาศออกทางดานหลังตูได สําหรับอุปกรณที่ไมมพีัดลม 
ใหเหลือทีว่างดานบนเคร่ืองเพ่ือใหอากาศหม ุนเวียน 
อุปกรณที่มีพัดลมไมตองการพ้ืนที่วางบริเวณดานบนของโครงสราง ใหเหลือที่วางอยางนอย 10 ซม. 
สําหรับการเชือ่มตอข้ัวตอและการเดินสาย 
ใหมั่นใจของเหลวจะไมสามารถหกเขาไปหรือหกลงบนอุปกรณและชองอากาศเขาไมมอีะไรกีดขวางอย ู 
ใหมั่นใจวามีเตารับไฟฟาที่มีกระแสไฟเพียงพออยูใกลกับตําแหนงที่ตองการติดต้ัง
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5 การติดตั้ง

5.1 นําอปุกรณออกจากกลอง
1. นําอุปกรณออกจากกลองและกําจัดวัสดุบรรจุภัณฑตามกฎระเบียบในทองถ่ิน
2. ใชเล็บมือลอกฟลมพลาสติกปองกันออกจากตัวยึดปายดวยความระมัดระวัง หามใชวัสดุทีแ่หลมคม

5.2 ตรวจสอบการตั้งคา/การเชื่อมตอ
1. เชือ่มตอไปยังอุปกรณอ่ืนๆ เพ่ิมเติม (โปรดดู สวน 6.1 การเชื่อมตออินพุต และ สวน 6.2 การเชือ่มตอเอาตพุต)
2. ตรวจสอบการตั้งคา (โปรดดู สวน 7.1 การตั้งคาอุปกรณ)

5.3 เชื่อมตออุปกรณกับไฟเมน

1. ใหมั่นใจวาสวิตชเปด/ปดที่ดานหนาของอุปกรณต้ังอยูที่ ปด
2. เชือ่มตอสายไฟกับข้ัวตอหลักและเสียบปล๊ักเข ากับเตารับไฟฟาเมน

รูป 5.1 การเชื่อมตอแหลงจายไฟและการเลือกแรงดันไฟฟ า

ขอควรระวัง
กอนเชือ่มตอสายไฟ ใหตรวจสอบปายแสดงแรงดันไฟฟาที่ดานหลังของอุปกรณ
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6 การเช่ือมตอ

6.1 การเชื่อมตออินพุต

6.1.1 ไมโครโฟนหลัก (อินพุต 1)
ไมโครโฟนหลัก PLE-1CS หรือ PLE-1SCS (หรือไมโครโฟนประกาศทั วไป) ซึ่งสามารถใชรวมกับฟงกชนั Push to Talk 
(PTT) ควรเชือ่มตอกับ “อินพุตไมโครโฟน/สาย 1” สามารถเปดใชโหมด PTT ไดโดยตั้งคาสวิตช DIP (2) 
ที่ดานหลังของอุปกรณ อินพุตไมโครโฟน/สาย 1 จะเปนลําดับแรกเหนืออินพุตไมโครโฟน/สายจากอินพุตอ ื่นๆ

อินพุตไมโครโฟน/สาย 1 มีชองเสียบข้ัวตอสกรูแบบยูโร

ชองเสียบข้ัวตอสกรูแบบยูโรมีอินพุตทริกเกอร ซึ่งสามารถใชงานรวมกับข้ัวตอแบบยูโรและ XLR ได

รูป 6.1 ขั้วตอแบบยูโรท่ีมีทริกเกอร

6.1.2 ไมโครโฟนรอง (อินพุต 2)
เชือ่มตอไมโครโฟนรองกับ “อินพุตไมโครโฟน/สาย 2”

ต้ังคาการต้ังคาสวิตช DIP ที่อยูดานขางข้ัวตอตามที่ตองการ โปรดดู สวน 7.1 การตั้งคาอุปกรณ
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6.1.3 ไมโครโฟนเพิ่มเติม (อินพุต 3 และ 4)
เชือ่มตอไมโครโฟนอ่ืนๆ เขากับอินพุตไมโครโฟน/สาย 3 และ 4 ไดตามที่ตองการ โปรดดู รูป 6.2 
ไมโครโฟนเหลานี้จะรวมเสียงกับเสียงดนตรีแบ็คกราวนด

ต้ังคาการต้ังคาสวิตช DIP ระหวางข้ัวตอไมโครโฟน/สาย 3 และ 4 ไดตามที่ตองการ โปรดดู สวน 7.1 การต้ังคาอุปกรณ

รูป 6.2 การเชื่อมตออินพุตไมโครโฟน

6.1.4 อินพุตแหลงเสียงดนตรี
เมือ่ใชเคร่ืองเลนซีดี จูนเนอร หรืออุปกรณเสริมอ่ืนๆ เพ่ือเลนเสียงดนตรีแบ็คกราวนด ให เชือ่มตอชองเสียบ Line-out 
ของแหลงเสียงดนตรีเขากับชองเสียบ Line-in ของเคร ื่องขยายเสียง Mixer

รูป 6.3 การเชื่อมตออินพุตแหลงเสียงดนตรี
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6.2 การเชื่อมตอเอาตพุต

6.2.1 เอาตพุตหลัก
เชือ่มตอลําโพงเขากับแผงข้ัวตอ 100 V, 70 V หรือ 4 Ohm บนชองเสียบข้ัวตอสกรูแบบยูโร (9) ที่ดานหลังของอุปกรณ

โปรดดูที่ สวน 6.2.3 การเชือ่มตอลําโพงที่ใชแรงดันไฟฟาคงท ี่ และ สวน 6.2.4 การเชื่อมตอลําโพงอิมพิแดนสตํ่า 

6.2.2 เฉพาะการเรียก
เชือ่มตอลําโพงเขากับแผนข้ัวตอ 100 V บนชองเสียบข้ัวตอสกรูแบบยูโร (9) ที่ดานหลังของอุปกรณ

โปรดดูที่ สวน 6.2.3 การเชือ่มตอลําโพงที่ใชแรงดันไฟฟาคงท ี่ และ สวน 6.2.4 การเชื่อมตอลําโพงอิมพิแดนสตํ่า 

6.2.3 การเชื่อมตอลําโพงที่ใชแรงดันไฟฟาคงท่ี 

รูป 6.4 การเช่ือมตอลําโพงท่ีใชแรงดันไฟฟาคงท่ี 

เคร่ืองขยายเสียง Mixer สามารถขับเสียงจากลําโพงที่ใชแรงดันไฟฟาคงที่ 100 V ได

เชือ่มตอลําโพงแบบขนานและตรวจสอบขั้วลําโพงเพื อการเชื่อมตอในเฟสเดียวกัน 
กําลังไฟของลําโพงแบบรวมท้ังหมดไมควรเกินกวากำลังไฟพิกัดเอาตพุตของเคร่ืองขยายเสียง

คุณสามารถใชเอาตพุตแบบเฉพาะการเรียกสําหรับการเรียกควบคุมปุมควบคุมระดับเสียงระยะไกลแบบ 3 สาย 
คุณยังสามารถใชเอาตพุตนี้เปนโซนพิเศษซึ่งสามารถไดยินเสียงประกาศไดโดยไมมีเสียงดนตรี
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6.2.4 การเชือ่มตอลําโพงอมิพิแดนสต่ํา

รูป 6.5 การเชื่อมตอลําโพงอิมพิแดนสตํ่า

เชือ่มตอลําโพงอิมพิแดนสตํ่าเขากับข้ัวตอ 4 Ohm/0  เอาตพุตนี้สามารถใหเอาตพุตกําลังไฟพิกัดไปยังโหลด 4 Ohm  
เชือ่มตอลําโพงจํานวนมากในการจัดเรียงแบบอนุกรม/ขนานเพ่ือติดต้ังอิมพิแดนส 4 Ohm 
หรือสูงกวานั้นแบบใชรวมกัน ตรวจสอบข้ัวลําโพงสําหรับการเชื่อมตอในเฟสเดียวกัน
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7 การกําหนดคา

7.1 การตั้งคาอุปกรณ

7.1.1 การตั้งคาแผงดานหลัง
อุปกรณสามารถต้ังคาเพ่ือการใชงานไดอยางรวดเร็วโดยต้ังคาปุมควบคุมตอไปน้ีทีด่านหล ังของอุปกรณ:
- สวิตช DIP

7.1.2 การตั้งคาหมุดและการแสดงปาย
ผูใชสามารถสรางปายแบบกําหนดเองสําหรับอินพุตไมโครโฟน/สาย คําอธิบายของแหลงเสียงดนตรี 
โดยสามารถติดปายเหลานี้เขากับเครื่องขยายเสียง Mixer ในตําแหนงที่ 2 (ดู รูป 3.1) 
สามารถปกหมุดสีที่ตําแหนงตางๆ รอบๆ ปุมหมุนเพ่ือแสดงการต้ังคาที่ชื่นชอบสําหรับการใชงานเฉพาะ

หมุดถูกออกแบบมาใหไมสามารถดึงออกไดดวยมือ เพ่ือเปนการปองกันการงดัแงะ 
หมุดมีวัตถุประสงคเพ่ือใหใสคร้ังเดียวในระหวางการติดต้ังอุปกรณ 
โดยไมควรใชหมุดสีเงินเพ่ือระบุถึงการต้ังคาอุปกรณตามที่ตองการ 
เลือกใชหมุดสีแดงเพ่ือระบุถึงการต้ังคาสูงส ุดของปุม 

หากจําเปนตองเปล่ียนการต้ังคาเหลานี้ ใหใช คีมปากออนคอยๆ ดึงหมุดออก หากไมมีคีมปากออน 
คุณสามารถใชคีมธรรมดาแทนได แตใหพันเทปพลาสติกไวที่ปากเพ่ือปองกันความเสียหายตอสวนหนาของอุปกรณ

ในการถอดแผนปดพลาสติกใสที่ดานหนาของปาย:
1. คอยๆ สอดไขควงขนาดเล็กเขาไปในชองเจาะดานลางของแผนปดพลาสติก
2. คอยๆ ยกแผนปดพลาสติกออก และงอแผนพลาสติกเข าไปตรงกลาง 

ควรระวังไมใชแรงดึงแผนปดพลาสติกหรือแผงดานหนามากเกินไป

ในการติดแผนพลาสติกกับปายกระดาษใหม:
1. สอดปายกระดาษเขาไปในตัวยึดที่ดานหนาของอุปกรณ
2. หยิบแผนปด และงอแผนเขาไปตรงกลางเล็กนอยดวยมอื
3. ใสแผนปดเขาไปชองดานหนาของอุปกรณ และคอยๆ ปลอยแผนปด 

และตรวจสอบวาแผนปายกระดาษอยูในตําแหนงที่เหมาะสม
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8 การทํางาน

8.1 เปดและปดสวิตช

8.1.1 เปดสวิตช

1. ต้ังปุมเปด/ปด (1) ที่ดานหนาของอุปกรณเปน เปด โดยการกดเขา (ดู รูป 8.1)

8.1.2 ปดสวิตช
1. ต้ังปุมเปด/ปด (1) ที่ดานหนาอุปกรณเปน ปด โดยการกดออก (ดู รูป 8.1)

รูป 8.1 แผงดานหนา

8.2 การควบคุมไมโครโฟน/สาย
ใชปุมควบคุมระดับเสียง (9) เพ่ือควบคุมระดับเส ียงของอินพุตไมโครโฟน/สาย 1 ถึง 4 ทลีะอินพุต

8.3 การควบคุมเสียงดนตรี

8.3.1 ปุมควบคุมระดับเสียง
ใชปุมควบคุมระดับเสียงแหลงเสียงดนตรี (8) เพื อควบคุมระดับเสียงของแหลงเสียงดนตรีที่เลือก

8.3.2 ปุมควบคุมโทนเสียง
ปุมควบคุมโทนเสียงไมใชปุมควบคุมเสียงทุมและเสียงแหลมมาตรฐาน: 
สามารถใชเปนปุมควบคุมโทนเสียงทั่วไปที่มีการควบคุมเสียงสูงและตํ่า

ปุมควบคุมโทนเสียงสําหรับความถ่ีตํ่าจะเพ่ิมเส ียงทุมลึกโดยไมทําใหเกิดเสียงดัง 
และตัดเสียงกองโดยไมทําใหสูญเสียเสียงทุมต ใ นความถ่ีตํ่า 

ใชปุมควบคุมโทนเสียง Hi (สูง) และ Lo (ตํ่า) (ดู รูป 8.1, หมายเลข 3 และ 7) เพ่ือเปล่ียนโทนเสียง

ขอควรระวัง
กอนเชือ่มตอสายไฟ ใหตรวจสอบปายแสดงแรงดันไฟฟาที่ดานหลังของอุปกรณ

89 7 6

1 2 3 4 5
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8.4 การควบคุมเอาตพุต

8.4.1 การควบคุมระดับเสียงหลัก
ใชปุมหมุนควบคุมระดับเสียงหลัก (4) เพ่ือควบคุมระดับเสียงของเอาตพุตทั้งหมด ยกเวนการประกาศ/
สัญญาณฉุกเฉิน
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9 การบํารุงรักษา
เคร่ืองขยายเสียง Mixer ไดรับการออกแบบเพ่ือทํางานโดยปราศจากปญหาระยะยาวดวยการบํารุงรักษาเพียงเล็กนอย

เพ่ือเปนการรับรองวาอุปกรณทํางานไดโดยไมข ัดของ ใหทําความสะอาดอุปกรณดวยผาที่ไมมีขนบิดหมาดๆ 
โดยเฉพาะอยางย่ิง ชองดักอากาศดานหนา 
ใหชางเทคนิคทําความสะอาดฝุนออกจากพัดลมและภายในในชวงเวลาที่สม่ําเสมอสําหรับรุนที่มพีัดลม 
ชวงเวลาน้ันข้ึนอยูกับสถานการณจริงและการก อตัวของฝุน โดยเร่ิมในชวงเวลาอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 
ตรวจสอบการสึกกรอนของข้ัวตอเปนระยะๆ และตรวจสอบขั้วตอสกรูเพ่ือใหแนใจวาแนนสนทิเสมอ
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10 ขอมูลทางเทคนิค

10.1 คณุสมบัตทิางไฟฟา

10.1.1 แหลงจายไฟเมน

10.1.2 ปริมาณการใชกําลังไฟ

10.1.3 ประสิทธิภาพ

10.1.4 อนิพุตไมโครโฟน/สาย 4 x

แรงดันไฟฟา PLE-1MEXX0-EU: 230 VAC, ±10%, 50/60 Hz
(กําลังไฟที่ไฟเมนตํ่ากวาลดลง)

แรงดันไฟฟา PLE-1MEXX0-US: 120 VAC, ±10%, 50/60 Hz
(กําลังไฟที่ไฟเมนตํ่ากวาลดลง)

กระแสกระชาก PLE-1ME060-EU: 5 A

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

PLE-1ME060-XX: 200 VA

PLE-1ME120-XX: 400 VA

PLE-1ME240-XX: 800 VA

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

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

ความเพ้ียน: <1% @ กําลังเอาตพุตที่กําหนด, 1 kHz

การควบคุมเสียงทุม: สูงสุด -10/+10 dB

การควบคุมเสียงแหลม: สูงสุด -10/+10 dB

อินพุต 1 
(หนาสัมผัสปุมกดคางเพ่ือพูดทีม่ีการจัดล
ำดับ)

Phantom ชนิดยูโร 5 ขา แบบ balanced

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 อินพุตเสียงดนตรี

10.1.6 เอาตพุตลําโพง 100 V / 70 V

10.1.7 เอาตพุตลําโพง 4 Ohm

10.2 ลักษณะอุปกรณ

อิมพิแดนส: >1 kOhm (ไมโครโฟน); >5 kOhm (สาย)

ไดนามิคแรนจ: 93 dB

S/N (คงที่ที่ระดับความดังสูงสุด): >63 dB (ไมโครโฟน); >70 dB (สาย)

S/N (คงที่ที่ระดับความดังตํ่าสุด/
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)

ข้ัวตอ: Cinch สเตอริโอแปลงเปนโมโน

ความไว: 200 mV

อิมพิแดนส: 22 kOhm

S/N (คงที่ที่ระดับความดังสูงสุด): >75 dB

S/N (คงที่ที่ระดับความดังตํ่าสุด/
ปดเสียง):

>80 dB

เสียงชวงบน: >25 dB

ข้ัวตอ: ข้ัวตอสกรู, 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

ข้ัวตอ: ข้ัวตอสกรู, 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)

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

การติดต้ัง: ติดต้ังโดยลําพัง ตูชั้นวาง 19 นิ้ว

สี: สีเทาเขม
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10.3 สภาพแวดลอม

น้ําหนัก (PLE-1ME060-EU): ประมาณ 6.5 กก.

น้ําหนัก (PLE-1ME120-EU): ประมาณ 8.9 กก.

น้ําหนัก (PLE-1ME240-EU): ประมาณ 10.5 กก.

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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