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1 ขอมูลโดยยอ

1.1 วัตถุประสงค
คูมือการใชงานซอฟตแวรนีม้ีวัตถุประสงคเพ ื่อใหขอมูลที่จําเปนในการติดต้ังและใชงานซอฟตแวรการกําหนดคาระบบเ
ตือนภัยดวยเสียง Plena

1.2 เอกสารดิจิตอล
คูมือการใชงานซอฟตแวรยังมีในรูปแบบเอกสารดิจติอลแบบ Adobe Portable Document Format (PDF) อีกดวย 
การอางอิงและบทตางๆ ในเอกสารดิจิตอลนี้จะมไีฮเปอรลิงคไปยังตําแหนงที่ถูกอางอิง 
ภาพประกอบในคูมือนีอ้าจแตกตางจากความเปนจร ิง
โปรดดูขอมูลที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑที ่www.boschsecuritysystems.com เพ่ือดูการอัปเดตเอกสาร

1.3 กลุมเปาหมาย
คูมือการใชงานซอฟตแวรนีม้ีไวสําหรับผูติดต้ังระบบเตือนภัยดวยเสียง 
การใชงานซอฟตแวรการกําหนดคานั้นจะตองใชความรูเก่ียวกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 
และระบบเตือนภัยดวยเสียง

1.4 เอกสารที่เกี่ยวของ
มีเอกสารที่เก่ียวของตอไปน้ี:
- คูมือการติดต้ังและใชงาน Plena Voice Alarm System (9922 141 1037x)

1.5 การแจงเตือนและสญัลักษณแจงใหทราบ
คูมือนี้สามารถใชไดกับการแจงเตือนส่ีประเภท 
โดยประเภทการแจงเตือนจะเก่ียวของกับผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนหากไมมีการสังเกต 
การแจงเตือนเหลานี้จะเรียงจากผลกระทบนอยที สุดไปถึงผลกระทบรายแรงท่ีสุดซึ่งไดแก:

หมายเหตุ
การแจงเตือนมีขอมูลเพิ่มเติม โดยปกติแลว การไมสังเกต ‘การแจงใหทราบ’ 
จะไมสงผลใหเกิดความเสียหายตออุปกรณหรือการบาดเจ็บ

ขอควรระวัง
อุปกรณและทรัพยสินอาจไดรับความเสียหาย หรือผูใชอาจไดรับบาดเจบ็เล็กนอยหากไมสังเกตการแจงเตือน

คําเตือน
อุปกรณและทรัพยสินอาจไดรับความเสียหายรายแรง หรือผูใชอาจไดรับบาดเจบ็รุนแรงหากไมสังเกตการแจงเตือน

อันตราย
การไมสังเกตการแจงเตือนสามารถทําใหเกิดอันตรายถึงชวีิตหรือไดรับบาดเจบ็รุนแรง



6 th | ภาพรวมของระบบ การกําหนดคา Plena VAS

9992 141 1038x  (2.16.04-R2) | V1.0 | 2011.08 คูมือการใชงานซอฟตแวร Bosch Security Systems B.V.

2 ภาพรวมของระบบ
ซอฟตแวรการกําหนดคาเปนโปรแกรม Front-end ที่มีอินเตอรเฟซผูใชแบบภาพกราฟก (โปรดดูที ่สวน 2.2 
มุมมองผลิตภัณฑ) ระบบ Front-end 
จะแสดงรายการการกําหนดคาที่หลากหลายในหนาตางคุณสมบัติที่แยกกันตางหาก 
ทําใหการกําหนดคาระบบเตือนภัยดวยเสียง Plena เปนข้ันเปนตอนที่งายดาย

ตัวควบคุมเปนหวัใจของ  Plena Voice Alarm System ตัวควบคุมเปนศูนยกลางในการจัดเก็บ 
และจดัสรรการประกาศฉุกเฉิน การประกาศเร่ืองงาน และดนตรีประกอบ (BGM)  Plena Voice Alarm System 
กําหนดคาใหสามารถใชอุปกรณที่มีอยูทั้งหมดของกลุมผลิตภัณฑ Plena ซึง่รวมถึงเราเตอรหนึ่งเคร่ืองข้ึนไป 
ไมโครโฟนประกาศและแผงปุมเสริมไมโครโฟนประกาศ เพ่ือทํางานและจดัการโซนลําโพงไปพรอมๆ กัน

Plena Voice Alarm System สามารถรับการกําหนดคาจากพีซีที่ใชซอฟตแวรการกําหนดคา

2.1 ขอบขายในการสงมอบ
ซอฟตแวรการกําหนดคาจะมีใหมาในซีดีรอม คนหาซีดีรอมทีแ่นบมาในกลองกระดาษแข็งของตัวควบคุม Plena Voice 
Alarm System

2.2 มมุมองผลติภัณฑ
เมนูการกําหนดคาหลักหลังจากติดต้ังซอฟตแวรการกําหนดคา:

รูป 2.1 เมนูการกําหนดคาหลัก
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3 การเริ่มตนใชงาน
สวนนี้จะอธิบายถึงวิธีการติดต้ังซอฟตแวรการกําหนดคา การเชื่อมตอพีซเีขากับตัวควบคุม Plena Voice Alarm 
System (LBB1990/00) การเร่ิมตนซอฟตแวร และมีขอมูลเก่ียวกับอินเตอรเฟซผูใช (เมนูการกําหนดคาหลัก)

3.1 ขอกําหนดระบบ
ซอฟตแวรการกําหนดคาสามารถติดต้ังในพีซีทีใ่ชระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000 หรือ Microsoft 
Windows XP ตรวจสอบวาพีซีทํางานอยางถูกตองและปลอดไวรัสกอนติดต้ังซอฟตแวร

3.2 การตดิตั้ง
ใหดําเนินการตอไปน้ี:
1. วางซีดีรอม Plena ในไดรฟซีดีรอมของพีซี 

ซีดีรอมจะเร่ิมทํางานโดยอัตโนมัติและหนาจอดัชนีที่คลายกับรูปตอไปนี้จะปรากฏข้ึน
หากซีดีรอมไมเร่ิมทํางานโดยอัตโนมัติ:
- ไปที่: เร่ิม > เรียกใช
- ปอน: X:\index.html (แทนที่ X ดวยอักขระของไดรฟซดีีรอม)

รูป 3.1 ดัชนี
2. คลิกซอฟตแวรการกําหนดคาระบบเตือนภัยดวยเสียง Plena ในคอลัมนสีน้ําเงินดานซาย 

หนาจอการติดต้ังที่ใกลเคียงกับรูปตอไปน้ีจะปรากฏข้ึน

รูป 3.2 ไฟลการติดต้ัง
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3. คลิกลิงค Plena_VAS_SETUP_216.EXE หนาตางการดาวนโหลดไฟลท ีคลายกับรูปตอไปนี้จะปรากฏข้ึน

รูป 3.3 การดาวนโหลดไฟล

4. คลิก เปด (Open) เพ่ือเปดไฟลการติดต้ังซอฟตแวรการกําหนดคา 
หนาตางการตอนรับที่คลายกับรูปตอไปนี้จะปรากฏข้ึน คลิก ถัดไป (Next) และทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

รูป 3.4 ไฟลการติดต้ัง
5. รีสตารตพีซีเพ่ือใหกระบวนการการติดต้ังซอฟต แวรเสร็จสมบูรณ
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3.3 การเชื่อมตอ
ตัวควบคุม Plena Voice Alarm System (LBB1990/00) สามารถเชือ่มตอกับพีซ ีไดดวยสาย USB ที่ใหมา 
(โปรดดูรูปตอไปน้ี) โดยไมจําเปนตองปดตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเสียง

รูป 3.5 การเชื่อมตอกับ LBB 1990/00

3.4 การเริม่ตน
ใหดําเนินการตอไปน้ี:
1. ไปที่เดสกท็อปของ Windows

รูป 3.6 เดสกท็อป
2. ดับเบิลคลิกไอคอนการกําหนดคา Plena Voice Alarm System

- ปุม อานอยางเดียว (Read only) 
จะชวยใหสามารถเขาถึงบางฟงกชนัของซอฟตแวรการกําหนดคาไดโดยไมตองใชรหัสผาน

- ปุม ยกเลิก (Cancel) ใชออกจากโปรแกรมกําหนดคา

หมายเหตุ
นอกจากนี้ ซอฟตแวรการกําหนดคายังสามารถใชงานไดโดยไมตองมีการเชือ่มตอ USB กับตัวควบคุม Plena Voice 
Alarm System ตัวอยางเชน การจัดเตรียมไฟลการกําหนดคาสําหรับระบบเตือนภัยดวยเสียงใหม
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รูป 3.7 รหัสผาน
3. ปอนรหัสผานในชองขอความรหัสผาน และคลิกปุม ตกลง (OK )

1. เมนูการกําหนดคาหลักจะปรากฏข้ึน ใหดําเนินการต อใน สวน 4 การกําหนดคา 

รูป 3.8 เมนูการกําหนดคาหลัก

หมายเหตุ
รหัสผานดีฟอลตคือ 12345678 สามารถเปล่ียนรหัสผานไดดวยซอฟตแวรการกําหนดคา (โปรดดูที่ สวน 4.8 
การแกไขรหัสผาน) ใหเปล่ียนทันทีและจดเก็บไว

ขอควรระวงั
มาตรฐานการอพยพจะหามใชรหัสผานมาสเตอรหรือประตูหลัง หากรหัสผานสูญหาย จะไมสามารถกูคืนได 
ตัวควบคุมตองไดรับการซอมแซม

หมายเหตุ
ขอแนะนําใหบันทึกไฟลการกําหนดคาไวในซีดีหรือดีวีดี และจัดเก็บไวในสถานที่ปลอดภัย
โปรดดูที่สวน 4.6บันทึกไฟลการกําหนดคา (Save configuration file), หนา 46 
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4 การกําหนดคา
Plena Voice Alarm System ประกอบดวยตัวควบคุม Plena Voice Alarm System หนึ่งตัว (LBB1990/00) 
ซึง่ไมสามารถเปล่ียนหมายเลขตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเสียงไดดวยซอฟตแวรการกําหนดคา

เมนูการกําหนดคาหลักจะชวยใหสามารถเขาถึงฟงกชันทั้งหมดของซอฟตแวรการกําหนดคา

โปรดดูทีคู่มือการติดต้ังและใชงาน Plena Voice Alarm System (9922 141 1037x) 
เพ่ือดูขอมูลเก่ียวกับการกําหนดคาฮารดแวรของระบบ

เมนูการกําหนดคาหลักประกอบดวยปุมตางๆ จํานวนหนึง่ กําหนดคาระบบของคุณโดยใชปุมตางๆ จากบนลงลาง:

รูป 4.1 เมนูการกําหนดคาหลัก

- สวน 4.1 ระบบ (System)
- สวน 4.2 โซน (Zones)
- สวน 4.3 การตรวจสอบ (Supervision)
- สวน 4.4 ขอความ
- สวน 4.5 การต้ังโปรแกรมการดําเนินการ (Action programming)
- สวน 4.6 บันทึกไฟลการกําหนดคา (Save configuration file)
- สวน 4.7 เปดไฟลการกําหนดคา (Open configuration file)
- สวน 4.8 การแกไขรหัสผาน
- สวน 4.9 การอัปโหลดการกําหนดคา
- สวน 4.10 อัปโหลดขอความและการกําหนดคา (Upload messages and configuration)
- สวน 4.11 ดาวนโหลดขอความและการกําหนดคา (Download messages and configuration)
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4.1 ระบบ (System)
ระบบ (System) จะเปดหนาตางคุณสมบัติระบบ 
ใชหนาตางคุณสมบัติระบบเพ่ือปอนขอมูลเก่ียวกับฮารดแวรที่มีระบบอยู

รูป 4.2 หนาตางคุณสมบติัระบบ

4.1.1 จํานวนเราเตอร (Number of routers)
ใชชองรายการดร็อปดาวน จํานวนเราเตอร (Number of routers) เพ่ือเลือกจํานวนเราเตอรระบบเตือนภัยดวยเสียง 
(LBB1992/00) ในระบบ (0-9)

4.1.2 จํานวนไมโครโฟนประกาศ (Number of call stations)
ใชชองรายการดร็อปดาวน จํานวนไมโครโฟนประกาศ (Number of call stations) เพ่ือเลือกจํานวนไมโครโฟนประกาศ 
(LBB1956/00) ในระบบ (0-8)

4.1.3 จํานวนแผงปุมไมโครโฟนประกาศ (Number of call station keypads)
ใชชองรายการดร็อปดาวน จํานวนแผงปุมไมโครโฟนประกาศ (Number of call station keypads) 
เพ่ือเลือกจํานวนแผงปุมไมโครโฟนประกาศ (LBB1957/00) ที เชือ่มตอกับไมโครโฟนประกาศแตละตัวในระบบ (0-8)
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4.1.4 เปดใชงานไมโครโฟนประกาศ EMG (EMG call station enable)
ฟงกชันนี้ไมไดเปดไว (มีใหสําหรับการใชงานในอนาคต) เลือกชองทําเครื่องหมาย เปดใชงานไมโครโฟนประกาศ EMG 
(EMG call station enable) (All-call) เพ่ือเปดใชงานไมโครโฟนประกาศฉุกเฉินทั้งหมดในระบบ ไมโครโฟนประกาศ 1 
จะเปล่ียนเปนไมโครโฟนประกาศ EMG

4.1.5 จํานวนแผง RC (Number of RC panels)
ใชชองรายการดร็อปดาวน จํานวนแผง RC (Number of RC panels) เพื อเลือกจํานวนรีโมทคอนโทรล (LBB1995/00, 
LBB1996/00 และ LBB1997/00) ที่ใชในระบบ (0-2)

4.1.6 จํานวนอปุกรณเสริม RCP (Number of RCP extensions)
ใชชองรายการดร็อปดาวน จํานวนอุปกรณเสริม RCP (Number of RCP extensions) 
เพ่ือเลือกจํานวนจํานวนอุปกรณเสริมรีโมทคอนโทรล (LBB1998/00 และ LBB1999/00) 
ที่เชื่อมตอกับแตละแผงรีโมทคอนโทรลที่ใชในระบบ (0-9)

4.1.7 การควบคุมระดับเสียงภายในแบบ 3 สาย (3-wire local volume control)
เลือกชองทําเคร่ืองหมาย การควบคุมระดับเสียงภายในแบบ 3 สาย (3-wire local volume control) 
หากระบบใชการควบคุมระดับเสียงแบบ 3 สาย หากระบบใชการควบคุมระดับเสียงแบบ 4 สาย 
อยาเลือกชองทําเคร่ืองหมาย การควบคุมระดับเสียงภายในแบบ 3 สาย (3-wire local volume control)

4.1.8 การควบคุมขอความดิจิตอลควบคมุเฉพาะขอความการทํางานเทานั้น (Digital message 
control only controls business messages)
เลือกชองทําเคร่ืองหมาย การควบคุมขอความดิจติอลควบคุมเฉพาะขอความการทํางานเทานั้น (Digital message 
control only controls business messages) 
เมือ่การควบคุมระดับเสียงขอความดิจิตอลในแผงควบคุมดานหลังของตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเสียงทําการควบ
คุมเฉพาะระดับเสียงขอความการทํางานเทานั้น ซึ งจะไมควบคุมขอความฉุกเฉิน

4.1.9 การประกาศ EMG ทัง้หมด (EMG all call)
เลือกชองทําเคร่ืองหมาย EMG all call (การประกาศ EMG ทั้งหมด) 
หากพนกังานดับเพลิงสามารถเริ่มการประกาศโซนทั งหมดเทานัน้ ฉะนั้น 
ตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเสียงและรีโมทคอนโทรลจะปดใชงานปุมโซนทั้งหมดในแผงควบคุมดานหนา

4.1.10 การสลับการกระจายเสียง (Alternating broadcasting)
เลือกชองทําเคร่ืองหมาย การสลับการกระจายเสียง (Alternating broadcasting) 
เพ่ือเปดใชงานขอความที่ไมสามารถรวมกันไดสองขอความข้ึนไปที่มีความสําคัญเทากัน 
ใหกระจายเสียงแตละขอความไปยังคนละโซนหรือกลุมโซน เมื่อปดใชงาน 
เฉพาะขอความแรกเทานั้นที่ไดรับการกระจายเส ียง

หมายเหตุ
จํานวนไมโครโฟนประกาศจะเทากับ ID ที่ต้ังคาในระหวางการกําหนดคาฮารดแวรของระบบ

หมายเหตุ
เมื่อการสลับการกระจายเสียงใชงานอยู จะไมสามารถเพ่ิมหรือลบโซนขณะท่ีการประกาศกําลังกระจายเสียง 
สามารถกําหนดเสนทางสัญญาณเสียงโดยการกําหนดคาเทานั้น
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4.1.11 ขอความหยุดทํางานเม่ือปลดทริกเกอร (Message is stopped when trigger is released)
เลือกชองทําเครื่องหมาย Message is stopped when trigger is released (ขอความหยุดทํางานเม่ือปลดทริกเกอร) 
เพ่ือหยุดขอความทันททีี่ปลดทริกเกอร มิฉะนัน้ขอความจะทํางานจนเสร็จกอนที่จะหยุด
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4.1.12 เปดใชงานซอฟตทริกเกอร (RS232) (Enable Soft Triggers (RS232))
ในการใชงานฟงกชนันี้ จะตองทําการเชือ่มตอสาย RS232 
ระหวางแผงควบคุมดานหนาและอุปกรณทริกเกอรภายนอก (พีซ)ี
เลือกชองทําเคร่ืองหมาย เปดใชงานซอฟตทริกเกอร (RS232) (Enable Soft Triggers (RS232)) 
หากใชงานการเชื่อมตอ RS232 อยู
ทันทีที่เลือกชองทําเครื่องหมาย เปดใชงานซอฟตทริกเกอร (RS232) (Enable Soft Triggers (RS232)) 
หนาจอปอปอัพตอไปน้ีจะแสดงข้ึน:

รูป 4.3 หนาจอขอความ เปดใชงานซอฟตทริกเกอร (RS232) (Enable Soft Triggers (RS232))

คลิกปุม ตกลง (OK) เพ่ือเขาถึงตัวเลือกตอไปนี้:
- ควบคุมซอฟตทริกเกอรจากแผงควบคุมดานหนา (Override of soft triggers from the front panel):

- เลือกชองทําเครื่องหมายนีห้ากซอฟตทริกเกอร RS232 ตองควบคุมซอฟตทริกเกอรแผงควบคุมดานหนา
- อุปกรณภายนอกเปนหลัก ซอฟตทริกเกอรไมสามารถรับการควบคุมจากแผงควบคุมดานหนา 

(External device is master, soft triggers cannot be overridden from the front panel):
- เลือกชองทําเครื่องหมายนีห้ากไมตองการใหแผงควบคุมดานหนาสามารถควบคุมซอฟตทริกเกอร RS232 

จากอุปกรณภายนอก (พีซี) 

4.1.13 ปุมตางๆ
ปุมตางๆ ที่ดานลางของหนาตางคุณสมบัติการกําหนดคาระบบน้ันมไีวเพ่ือ:
- บันทึกการเปล่ียนแปลงการกําหนดคาระบบ
- ยกเลิกการเปล่ียนแปลงการกําหนดคาระบบ
- ปดหนาตางคุณสมบัติการกําหนดคาระบบ

หมายเหตุ
อินพุตสามารถทริกเกอรโดยทริกเกอรฮารดแวรหรือซอฟตทริกเกอรเทานั้น 
ขอแนะนําใหใชซอฟตทริกเกอรหรือทริกเกอรฮาร ดแวรเทานั้น
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4.2 โซน (Zones)
ปุมโซน (Zones) จะเปดหนาตางคุณสมบัติโซน ใชหนาตางคุณสมบัติโซนนี้เพ่ือเปล่ียนชื่อโซนตางๆ 
และจดัการกลุมโซน

รูป 4.4 หนาตางคุณสมบติัการกําหนดคาโซน

4.2.1 การเปล่ียนชื่อโซน
โซนทั้งหมดมีชือ่ดีฟอลต:
- โซนที่เชื่อมตอตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเสียง (โปรดดู อุปกรณ) มีชื่อวา: Controller Output Z1, Controller 

Output Z2, ..., Controller Output Z6 ใชชองรายการดร็อปดาวน เอาตพุต (Output) เพ่ือเลือกจํานวนเอาตพุต
- โซนที่เชื่อมตอเราเตอรระบบเตือนภัยดวยเสียง (โปรดดู อุปกรณ) มีชื่อวา: Router N Output Z1, Router N 

Output Z2, ..., Router N Output Z6. ใชชองรายการดร็อปดาวน เอาตพุต (Output) เพ่ือเลือกจํานวนเอาตพุต

ในการเปล่ียนชื่อโซน ใหดําเนินการตอไปนี ้:
1. เลือกอุปกรณที่โซนเชื่อมตออยูจากชองรายการดร็อปดาวน อุปกรณ (Unit) (ตัวควบคุม, เราเตอร (1-9))
2. เลือกโซนเอาตพุตที่โซนเชื่อมตออยูจากรายการดร็อปดาวน เอาตพุต (Output) (1-6)
3. คลิกในชองขอความ ชือ่ (Name) และเปล่ียนชื่อโซน
4. คลิกปุม บันทึก (Save) เพ่ือบันทกึการเปล่ียนแปลง

หมายเหตุ
N คือหมายเลขเราเตอรระบบเตือนภัยดวยเสียง ซึ่งจะเทากับ ID ที่ต้ังคาในระหวางการกําหนดคาฮารดแวรของระบบ
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4.2.2 Zone Group (กลุมโซน)
Zone Group (กลุมโซน) รวบรวมโซนที่เก่ียวของไวดวยก ัน และทําใหสามารถเลือกโซนหลายโซนไดพรอมกัน 
ตัวอยางเชน ในโรงแรมจะสามารถเพ่ิมโซนตอไปนี ไวในกลุมโซน ชั้น (Floors): Floor1, Floor2, Floor3 เปนตน

ในการเพ่ิม กลุมโซนใหม (New Zone Group) ใหดําเนินการตอไปนี้:
1. คลิกปุม ใหม (New) หนาตางคุณสมบัติที่คลายกับรูปตอไปน้ีจะปรากฏข้ึน

รูป 4.5 กลุมโซนใหม (New Zone Group) (ขั้นตอนท่ี 1)
2. ปอนชือ่กลุมโซนใหมในชองขอความ (เชน ชัน้ (Floors)) และคลิกปุม ตกลง (OK) 

หนาตางคุณสมบัติจะปดลงและชื่อกลุมโซนใหมจะแสดงอยูในหนาตางคุณสมบัติโซน 
(โปรดดูตัวอยางในรูปตอไปน้ี)

รูป 4.6 กลุมโซนใหม (New Zone Group) (ขั้นตอนท่ี 2)
3. คลิกปุม เพ่ิมโซน (Add Zones) เพ่ือเพ่ิมโซนไวในกลุมโซนที่เลือก 

หนาตางคุณสมบัติที่คลายกับรูปตอไปนีจ้ะปรากฏข้ึน
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รูป 4.7 เพิ่มโซน (Add Zones) (ขัน้ตอนท่ี 3)
4. เลือกชองทําเครื่องหมาย โซน (Zones) แตละชอง ที่ตองเพ่ิมไวในกลุมโซน:

- ปุม ทั้งหมด (All) จะเลือกโซนทั้งหมดในอุปกรณ
- ปุม เลือกทั้งหมด (Select All) จะเลือกโซนทัง้หมดในระบบ
- ปุม ลางทั้งหมด (Clear All) จะยกเลิกการเลือกโซนทั้งหมดในระบบ

5. คลิกปุม ปด (Close) เพ่ือปดหนาตางคุณสมบัติเพ่ิมโซน หนาตางคุณสมบัติโซนจะปรากฏขึ้นอีกคร้ัง 
(โปรดดูตัวอยางใน รูป 4.6)

6. คลิกปุม บันทึก (Save) เพ่ือบันทกึการเปล่ียนแปลง

ในการ เปลี่ยนชื่อกลุมโซน (Rename a Zone Group) ใหดําเนินการตอไปน้ี:
1. เลือกกลุมโซนที่ตองเปล่ียนชื่อจากชองรายการดร็อปดาวน ชือ่ (Name) ในสวนกลุมโซน (เชน ชั้น (Floor))
2. คลิกปุม เปล่ียนชือ่ (Rename) หนาตางคุณสมบัติที่คลายกับรูปตอไปนี้จะปรากฏข้ึน

รูป 4.8 เปล่ียนชื่อกลุมโซน (Rename a Zone Group) (ขั้นตอนท่ี 2)
3. ปอนชือ่ใหมของกลุมโซนในชองขอความ (เชน ปกดานผูเย่ียม (Visitors’ wing)) และคลิกปุม ตกลง (OK ) 

หนาตางคุณสมบัติจะปดลงและชือ่ใหมของกลุมโซนจะแสดงอยูในหนาตางคุณสมบัติโซน 
(โปรดดูตัวอยางในรูปตอไปนี้)
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รูป 4.9 เปล่ียนชื่อกลุมโซน (Rename Zone Group) (ขั้นตอนท่ี 3)
4. คลิกปุม บันทึก (Save) เพ่ือบันทึกการเปล่ียนแปลง

ในการ ลบกลุมโซน (Delete a Zone Group) ใหดําเนนิการตอไปนี้:
1. เลือกกลุมโซนที่ตองลบจากชองรายการดร็อปดาวน ชื่อ (Name) ในสวนกลุมโซน
2. คลิกปุม ลบ (Delete) เพ่ือลบกลุมโซน

4.3 การตรวจสอบ (Supervision)
ปุม การตรวจสอบ (Supervision) จะเปดหนาตางคุณสมบัติการตรวจสอบ 
ใชหนาตางคุณสมบัตินี้เพ่ือกําหนดคาการต้ังคาการตรวจสอบของระบบ

รูป 4.10 หนาตางคุณสมบัติการกําหนดคาการตรวจสอบ

หมายเหตุ
โดยโซนจะไมถูกลบออกจากระบบ
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4.3.1 การตรวจสอบสาย (Line supervision)
ใชชองทําเคร่ืองหมาย เปดใชงาน (Enable) เพ่ือเปดใชงานหรือปดใชงานการตรวจสอบสาย ตามดีฟอลต 
ชองทําเคร่ืองหมายนี้ถูกเลือกอยู ซึง่หมายความวา การตรวจสอบสาย (Line Supervision) เปดใชงานอยู 
การตรวจสอบสายจะดําเนินการโดยการตรวจสอบอิมพิแดนส 
ชวงความถ่ีและความเที่ยงของการตรวจสอบอิมพิแดนสสามารถกําหนดคาได

ในการตั้งคาการตรวจสอบสาย ใหดําเนินการตอไปน ี้:
1. คลิกปุม ต้ังคา (Setup) ในสวน การตรวจสอบสาย (Line Supervision) ในหนาตางคุณสมบัติการตรวจสอบ 

หนาตางคุณสมบัติที่คลายกับรูปตอไปน้ีจะปรากฏข้ึน

รูป 4.11 หนาตางคุณสมบัติการตรวจสอบสาย
2. เลือกชวงความถ่ีระหวางสองการตรวจสอบอินพิแดนสตอเนื่องจากชองรายการดร็อปดาวน ชวงความถ่ี (30 

วินาที, 60 วินาที, 90 วินาที, 5 นาที, 15 นาที, 30 นาที, 1 ชั่วโมง, 5 ชั่วโมง, 10 ชัว่โมง, 24 ชั่วโมง)
3. ปอน เวลาเร่ิมตน (Start time) ที่การตรวจสอบสายตองเร ิ่ม หรือเลือกชองทําเครื่องหมาย เร่ิมทันท ี(Start 

immediately) หากตองเริ่มการตรวจสอบสายโดยอัตโนมติั
4. เลือกความเที่ยงของระดับอินพิแดนสจากชองรายการดร็อปดาวน ความเที่ยง (Accuracy) (5%, 7.5%, 10%, 

15%, 20%)

ในการเลือกเอาตพุต ใหดําเนินการตอไปนี้:
1. เลือกเอาตพุตอุปกรณจากชองรายการดร็อปดาวน อุปกรณ (Unit)
2. เลือกชองทําเครื่องหมาย เอาตพุต (Outputs) ที่ตองตรวจสอบ:

- ปุม ทั้งหมด (All) จะเลือกชองทําเครื่องหมายทัง้หมด
- ปุม เลือกทั้งหมด (Select All) จะเลือกชองทําเครื่องหมายท้ังหมด
- ปุม ลางทั้งหมด (Clear All) จะยกเลิกการเลือกชองทําเครื่องหมายทั้งหมด

3. คลิกปุม ปด (Close) เพ่ือปดหนาตางคุณสมบัติการตรวจสอบสาย 
หนาตางคุณสมบัติการตรวจสอบจะปรากฏข้ึนอีกคร ั้ง โปรดดูตัวอยางที่ รูป 4.11 

หมายเหตุ
หากอุปกรณมีการใชงานการตรวจสอบ EOL (ปลายสาย) ระดับอิมพิแดนสจะปดสําหรับอุปกรณนั้น 
ซึง่จะถูกเลือกตามเราเตอร
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4.3.2 การตรวจสอบอินพุต (Input supervision)
ใชชองทําเครื่องหมาย เปดใชงาน (Enable) เพ่ือเปดใชงานหรือปดใชงานการตรวจสอบอินพุต ตามคาดีฟอลต 
ชองทําเครื่องหมายนี้จะไมถูกเลือกอยู ซึ่งหมายความวา การตรวจสอบอินพุต (Input supervision) ปดใชงานอย ู 
โดยสามารถกําหนดคาการตรวจสอบอินพุต (Input supervision) สําหรับ:
- แตละอินพุตทริกเกอรฉุกเฉินในระบบ
- อินพุตไมโครโฟน/สายของตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเสียง

ในการต้ังคาการตรวจสอบอินพุต ใหดําเนินการตอไปนี้:
1. คลิกปุม ต้ังคา (Setup) ในสวน การตรวจสอบอินพุต (Input supervision) ในหนาตางคุณสมบัติการตรวจสอบ 

หนาตางคุณสมบัติที่คลายกับรูปตอไปนีจ้ะปรากฏข้ึน

รูป 4.12 หนาตางคุณสมบัติการตรวจสอบอินพตุ
2. เลือกอุปกรณที่อินพุตเชื่อมตออยูจากชองรายการดร็อปดาวน อุปกรณ (Unit) (ตัวอยาง: ตัวควบคุม (Controller)
3. เลือกชองทําเครื่องหมาย ไมโครโฟน/สาย (Mic/Line) 

หากอินพุตไมโครโฟนหรือสายของตัวควบคุมตองไดรับการตรวจสอบ
4. เลือกชองทําเครื่องหมายของอินพุต (1-6, ทริกเกอรฉ ุกเฉิน) ที่ตองไดรับการตรวจสอบ 

ลางชองทําเครื่องหมายของอินพุต (1-6, ทริกเกอรฉุกเฉิน) สําหรับการตรวจสอบที่ตองปดใชงาน
- ปุม ทั้งหมด (All) จะเลือกชองทําเคร่ืองหมายทั้งหมด
- ปุม เลือกทั้งหมด (Select All) 

จะเปดใชงานการตรวจสอบอินพุตฉุกเฉินทั้งหมดท ี่เชื่อมตอกับอุปกรณที่เลือก
- ปุม ลางทั้งหมด (Clear All) จะปดใชงานการตรวจสอบอินพุตฉุกเฉินทั้งหมดที่เชื่อมตอกับอุปกรณทีเ่ลือก

4.3.3 การตรวจสอบการลัดวงจร (Short circuit check)
ใชชองทําเครื่องหมาย การตรวจสอบการลัดวงจร (Short circuit check) 
เพ่ือเปดใชงานหรือปดใชงานการตรวจสอบการลัดวงจรของระบบ ตามคาดีฟอลต ชองทําเครื่องหมายนี้จะถูกเลือกอยู 
หากสายลําโพงมีการลัดวงจร สายจะถูกแยกออก

4.3.4 เครือขาย (Network)
ใชชองทําเครื่องหมาย เครือขาย (Network) เพ่ือเปดใชงานหรือปดใชงานการตรวจสอบเครือขาย เครือข าย (Network) 
ในที่นีห้มายถึงการส่ือสารขอมลูดวยเราเตอร, แผง RC, อุปกรณเสริมแผง RC ที่ไดรับการกําหนดคา 
และการเชื่อมตอสัญญาณเสียงกับเราเตอร
ตามคาดีฟอลต ชองทําเครื่องหมายนี้ไมถูกเลือกอยู ซึ่งหมายความวาการตรวจสอบเครือขายถูกป ิดใชงานอยู

4.3.5 การประกาศ/EMG (Call / EMG)
ใชชองทําเครื่องหมาย การประกาศ/EMG (Call / EMG) 
เพื่อเปดใชงานหรือปดใชงานการตรวจสอบเครื่องขยายสัญญาณเสียงประกาศ ตามคาดีฟอลต 
ชองทําเครื่องหมายนี้ถูกเลือกอยู ซึ่งหมายความวาการตรวจสอบเครื่องขยายสัญญาณเสียงประกาศเปดใชงานอยู
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4.3.6 สํารอง (Spare)
ใชชองทําเคร่ืองหมาย สํารอง (Spare) เพ่ือเปดใชงานหรือปดใชงานการตรวจสอบเครื่องขยายสัญญาณเสียงสํารอง 
ตามดีฟอลต ชองทําเครื่องหมายนีถู้กเลือกอยู 
ซึ่งหมายความวาการตรวจสอบเครื่องขยายสัญญาณเสียงสํารองเปดใชงานอยู

4.3.7 สายดนิ (Ground short)
ใชชองทําเคร่ืองหมาย สายดิน (Ground short) เพ่ือเปดใช งานหรือปดใชงานการตรวจสอบสายดิน ตามคาดีฟอลต 
สายดินถูกเลือกอยู (เปดใชงาน) เพ่ือตรวจหาการลัดวงจรลงดินของสายลําโพง ระบบจะยังคงทํางาน

4.3.8 เมน (Mains)
ใชชองทําเคร่ืองหมาย เมน (Mains) เพ่ือเปดใชงานหร ือปดใชงานการตรวจสอบไฟเมน ตามดีฟอลต 
ชองทําเคร่ืองหมายนี้ถูกเลือกอยู ซึง่หมายความวาการตรวจสอบไฟเมนเปดใชงานอยู

4.3.9 แบตเตอรี ่(Battery)
ใชชองทําเคร่ืองหมาย แบตเตอร่ี (Battery) เพ่ือเปดใชงานหรือปดใชงานการตรวจสอบแบตเตอรี่ ตามคาดีฟอลต 
ชองทําเคร่ืองหมายนี้ถูกเลือกอยู ซึง่หมายความวาการตรวจสอบแบตเตอรี่เปดใชงานอยู

4.3.10 ขอความ (Message)
ใชชองทําเคร่ืองหมาย ขอความ (Message) เพ่ือเปดใชงานหรือปดใชงานการตรวจสอบขอความ ตามคาดีฟอลต 
ชองทําเคร่ืองหมายนี้ถูกเลือกอยู ซึง่หมายความวาการตรวจสอบขอความเปดใชงานอยู

4.3.11 ไมโครโฟนฉุกเฉิน (EMG mic)
ใชชองทําเคร่ืองหมาย ไมโครโฟนฉุกเฉิน (EMG mic) 
เพ่ือเปดใชงานหรือปดใชงานการตรวจสอบไมโครโฟนฉุกเฉินแบบมือถือที่เชือ่มตอกับตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเสี
ยงและ RC ตามคาดีฟอลต ชองทําเครื่องหมายนี้ถูกเลือกอยู ซึ่งหมายความวาไมโครโฟนฉุกเฉินเปดใชงานอยู

4.3.12 สัญญาณเสียงแผง (RC RC panel audio)
ตรวจสอบบัสสัญญาณเสียงระหวางรีโมทคอนโทรลและตัวควบคุม ตามคาดีฟอลต ชองทําเคร่ืองหมายนี้ถูกเลือกอยู 
ซึ่งหมายความวาสัญญาณเสียงแผงควบคุมรีโมทเปดอยู

4.3.13 ปุมตางๆ
ปุมตางๆ ที่ดานลางของหนาตางคุณสมบัติการกําหนดคาการตรวจสอบน้ันมีไวเพ่ือ:
- เลือกชองทําเครื่องหมายทัง้หมด
- ลางชองทําเครื่องหมายท้ังหมด
- บันทกึการเปล่ียนแปลงการกําหนดคาการตรวจสอบ
- ยกเลิกการเปล่ียนแปลงการกําหนดคาการตรวจสอบ
- ปดหนาตางคุณสมบัติการกําหนดคาการตรวจสอบ
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4.4 ขอความ
ปุม ขอความ (Messages) จะเปดหนาตางคุณสมบัติการกําหนดคาขอความ 
ใชหนาตางคุณสมบัตินี้เพ่ือจดัการขอความ

รูป 4.13 หนาตางคุณสมบัติการกําหนดคาขอความ

4.4.1 เก่ียวกับไฟล Wave
ขอความทั้งหมดจะอิงตามไฟล Wave หนึ่งไฟลข้ึนไป ไฟล Wave เหลานีต้องถูกเลือกจากพีซ ีไฟล Wave 
เปนไฟลเสียงดิจิตอล ซีดีรอมที่ใหมากับตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเสียงมีไฟลเหลานี้อยูจํานวนหนึ่ง

นอกจากนี้ ยังสามารถสรางไฟล Wave ใหมได ตัวอยางเชน สรางดวยยูทิลิต้ีที่มีอยูในซดีีรอม 
โปรดดูตารางตอไปนี้เพ่ือดูภาพรวมของลักษณะที จําเปนของไฟล Wave:

4.4.2 เก่ียวกับขอความที่รวมกันได
ประเภทพิเศษของขอความคือขอความที่รวมกันได (โปรดดูตัวอยางที่ สวน  ตัวอยางขอความที่รวมกันได) 
เมือ่การประกาศสองรายการข้ึนไปเริ่มข้ึนโดยอิงตามแมแบบขอความที่รวมกันได และมีความสําคัญเทากัน 
การประกาศเหลานั้นจะถูกรวมกัน ในกรณีนี้ การประกาศที่ใหมสุดจะไมหยุดการทํางานของการประกาศที่เกาสุด 
ซอฟตแวรการกําหนดคาจะชวยใหสามารถสรางแมแบบขอความที่รวมกันได 4 แบบ

หมายเหตุ
ตําแหนงดีฟอลตของไฟล Wave ทีใ่หมาคือ ‘C:\Program Files\Bosch\Plena Voice Alarm 
System\Configuration\Sounds’

รูปแบบขอมูล ไฟล WAV, PCM 16 บิต แบบโมโน

อัตราการสุมตัวอยางท่ีรองรับ (fs) 24 kHz, 22.05 kHz, 16 kHz,12 kHz, 11.025 kHz, 8 kHz

หมายเหตุ
จํานวนสูงสุดของไฟล Wave ที่สามารถจดัเก็บในตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเสียงคือ 254 ยอดรวมขนาดไฟล  Wave 
ตองไมเกิน 16 MB
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4.4.3 เลือกไฟล Wave (Select wave files)
ภาพรวมของหนาตางคุณสมบัติ เลือกไฟล Wave (Select wave files)

รูป 4.14 หนาตางคุณสมบัติ เลือกไฟล Wave (Select wave files)

การเพ่ิมไฟล Wave
ใหดําเนินการตอไปน้ี:
1. เลือกบรรทัดวางแรกในรายการ ชื่อไฟล (ile name) 

- ไฟล Wave สามารถเพ่ิมไดหลังจากชื่อไฟลสุดทายในรายการ
2. คลิกปุม เบราส (Browse) หนาตางคุณสมบัติที่คลายกับรูปตอไปนีจ้ะปรากฏข้ึน

รูป 4.15 การเพิ่มไฟล Wave (ขั้นตอนท่ี 2)
3. เลือกไฟล Wave ที่ตองการ และคลิกปุม เปด (Open) เพ่ือเพ่ิมไฟล Wave และคุณสมบัติของไฟลไวในรายการ
4. คลิกปุม บันทึก (Save)
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การฟงไฟล Wave
ใหดําเนินการตอไปน้ี:
1. คลิกปุม > ในฟลด เลน (Play) ของไฟล Wave

การลบไฟล Wave
ใหดําเนินการตอไปน้ี:
1. คลิกปุม ลบ (Delete) เพ่ือลบไฟล Wave ออกจากรายการ

- ซึ่งไฟล Wave จะไมถูกลบออกจากพีซี

4.4.4 การแกไขแมแบบ
โปรดดูรูปตอไปนีเ้พ่ือดูภาพรวมของหนาตางคุณสมบัติการแกไขแมแบบ (ขอความที่รวมกันได)

รูป 4.16 การแกไขแมแบบขอความท่ีรวมกันได
แตละแมแบบมแีปดตําแหนง (1-8) ในแตละตําแหนงสามารถกําหนดไฟล Wave (สีสม) หรือ Variant (สีเขียว) 
ในภายหลัง เมื่อขอความจริงถูกสรางข้ึน ไฟล Wave จะถูกกําหนดใหกับ Variant 
ซึง่จะชวยใหสามารถสรางขอความที่คลายคลึงกันไดจํานวนมาก

การสรางแมแบบ

ใหดําเนินการตอไปน้ี:
1. เลือกจํานวนแมแบบจากชองรายการดร็อปดาวน (แมแบบ (Template) (1-4)
2. ปอนชือ่สําหรับแมแบบในชองขอความ ชือ่ (Name)
3. เลือกสวนประกอบในแถว 1 จากชองรายการดร็อปดาวน ไฟล Wave
4. เลือกจํานวนการซํ้าของแถว 1 จากชองรายการดร็อปดาวน การซ้ํา (Repeat) (1-255)

หมายเหตุ
คุณสามารถลบเฉพาะไฟล Wave สุดทายในรายการเทานั น ปุม ลบ (Delete) ของไฟล Wave อ่ืนๆ จะปดใชงาน

หมายเหตุ
ข้ันตอนตอไปนี้เปนข้ันตอนทั่วไป โปรดดูตัวอย างแมแบบที่ สวน  ตัวอยางแมแบบ 
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5. ทําซ้ําข้ันตอนที่ 2 ถึงข้ันตอนที่ 4 สําหรับสวนประกอบอ่ืนทั้งหมดของแมแบบ
6. คลิกปุม บันทึก (Save) เพ่ือบันทกึการเปล่ียนแปลง

ตัวอยางแมแบบ
ในตัวอยางนี้ แมแบบที่สรางข้ึนจะใชสําหรับข อความการอพยพสําหรับชัน้ปกดานผูเย่ียมในโรงแรม 
สวนประกอบของแมแบบมีดังนี้:
- โทนเสียงแจงเตือนเพ่ือเรียกความสนใจ ชื่อของไฟล Wave ที่มีโทนเสียงแจงเตือนในตัวอยางนี้
- เสียงพูด: ‘มีเหตุฉุกเฉิน จําเปนตองอพยพ’ ชือ่ของไฟล Wave ที่มีเสียงพูดที่แจงการอพยพในตัวอยางนี้
- เสียงพูด: ‘ชัน้’ (Floor) ชือ่ของไฟล Wave ที่มีเสียงพูดที่แจงชัน้ในตัวอยางนี้
- เสียงพูดที่มีหมายเลขชั้น เนื่องจากรายการนี้แตกตางกันไปตามแตละชั้น สวนประกอบนี้จะเปน Variant 

ที่ยังไมกําหนดจนกวาจะมีการสรางขอความจริง (โปรดดูที่ สวน  ตัวอยางขอความที่รวมกันได)
- เสียงพูด: ‘ทันที’ (Immediately) ชื่อของไฟล Wave ที่มีเสียงพูดที่แจงวาทันทีในตัวอยางนี้
ใหดําเนินการตอไปน้ี:
1. คลิกปุม แกไขแมแบบ (Edit templates) หนาตางคุณสมบัติการแกไขแมแบบจะเปดข้ึน
2. เลือกหมายเลขของแมแบบจากชองรายการดร็อปดาวน  แมแบบ (Template) ตัวอยางเชน 2 

แมแบบวางจะเปดข้ึน โปรดดูรูปตอไปนี้

รูป 4.17 ตัวอยาง (ขัน้ตอนท่ี 2)
3. ปอนชือ่แมแบบในชองขอความ ชือ่ (Name) ตัวอยางเชน การอพยพชั้น (Floor evacuation) โปรดดูรูปตอไปนี้

หมายเหตุ
Variant ไมสามารถซ้ําได
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รูป 4.18 ตัวอยาง (ขั้นตอนท่ี 3)
4. เลือก โทนเสียง (alert chime) จากชองรายการดร็อปดาวนไฟล Wave ในแถว 1 โปรดดูรูปตอไปน้ี

รูป 4.19 ตัวอยาง (ขั้นตอนท่ี 4)
5. เลือก การอพยพ (evacuate) จากชองรายการดร็อปดาวนไฟล Wave ในแถว 2 โปรดดูรูปตอไปน้ี
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รูป 4.20 ตัวอยาง (ขัน้ตอนท่ี 5)
6. เลือก ชัน้ (floor) จากชองรายการดร็อปดาวนไฟล Wave ในแถว 3 โปรดดูรูปตอไปนี้

รูป 4.21 ตัวอยาง (ขัน้ตอนท่ี 6)
7. เลือก Variant จากชองรายการดร็อปดาวนไฟล Wave ในแถว 4 โปรดดูรูปตอไปน้ี
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รูป 4.22 ตัวอยาง (ขั้นตอนท่ี 7)
8. เลือก ทนัที (immediately) จากชองรายการดร็อปดาวนไฟล Wave ในแถว 5 โปรดดูรูปตอไปนี้

รูป 4.23 ตัวอยาง (ขั้นตอนท่ี 8)
9. คลิกปุม บันทึก (Save) เพ่ือบันทึกการเปล่ียนแปลง ค ุณสามารถใชแมแบบเพ่ือสรางขอความการอพยพได  

(โปรดดูที่ สวน  ตัวอยางขอความทีร่วมกันได)
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4.4.5 แกไขขอความ (Edit messages)
โปรดดูรูปตอไปน้ีเพ่ือดูภาพรวมของหนาตางคุณสมบัติการแกไขขอความ

รูป 4.24 หนาตางคุณสมบัติการแกไขขอความ (Edit messages)
แตละขอความสามารถมสีวนประกอบไดถึง 8 รายการ (1-8) สามารถกําหนดไฟล Wave ใหแตละตําแหนงได 
นอกจากนี้ยังสามารถสรางขอความที่รวมกันไดท ี่อิงตามแมแบบ เมื่อขอความอิงตามแมแบบ ไฟล Wave 
จะสามารถกําหนดใหสวนประกอบ Variant ของแมแบบเทาน ั้น ในกรณีนี ้สวนประกอบอ่ืนๆ 
ของขอความที่รวมกันไดจะไดรับการแกไขและกําหนดโดยแมแบบ

การสรางขอความ

ใหดําเนินการตอไปน้ี:
1. คลิกปุม ใหม (New) หนาตางคุณสมบัติที่คลายกับรูปตอไปน้ีจะปรากฏข้ึน

รูป 4.25 การสรางขอความ (ขั้นตอนท่ี 1)
2. ปอนชือ่ในชองขอความ (ตัวอยางเชน การประกาศ (Announcements)) และคลิกปุม ตกลง (OK) 

ชื่อของขอความใหมจะปรากฏในชองรายการดร็อปดาวน ชือ่ (Name) (โปรดดูตัวอยางในรูปตอไปนี้)

หมายเหตุ
ข้ันตอนตอไปนี้จะไมอธิบายถึงวิธีการสรางขอความที่รวมกันได โปรดดูที่ สวน  การสรางขอความที่รวมกันได 
เพ่ือดูขอมูลเก่ียวกับการสรางขอความที่รวมกันได
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รูป 4.26 การสรางขอความ (ขั้นตอนท่ี 2)
3. เลือก ไม (None) จากชองรายการดร็อปดาวน แมแบบ (Template) เพ่ือสรางขอความที่ไมอิงตามแมแบบ
4. ในแถว 1 ใหเลือกไฟล Wave จากชองรายการดร็อปดาวน ไฟล Wave (Wave file)
5. ในแถว 1 ใหเลือกจํานวนการซ้ํา (1-255) จากชองรายการดร ็อปดาวน การซ้ํา (Repeat)
6. หากจําเปน ใหทําซ้ําข้ันตอนที่ 4 และ 5 กอนหนา (โปรดดูตัวอยางในรูปตอไปนี้)

รูป 4.27 การสรางขอความ (ขั้นตอนท่ี 6)
7. คลิกปุม บันทึก (Save) เพ่ือบันทึกการเปล่ียนแปลง
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การสรางขอความท่ีรวมกันได

ในการสรางขอความทีร่วมกันได ใหดําเนินการตอไปน้ี:
1. คลิกปุม ใหม (New) หนาตางคุณสมบัติขอความใหมจะปรากฏข้ึน
2. ปอนชือ่ในชองขอความ และคลิกปุม ตกลง (OK) ชื่อของขอความใหมจะปรากฏในชองรายการดร็อปดาวน ชือ่ 

(Name) (โปรดดูตัวอยางในรูปตอไปนี้)
3. เลือกแมแบบขอความที่รวมกันไดจากชองรายการดร็อปดาวน แมแบบ (Template)
4. แนบไฟล Wave ไวในสวนประกอบ Variant ของแมแบบ รายการเหลานี้มีฟลดไฟล Wave สีเขียว
5. คลิกปุม บันทึก (Save) เพ่ือบันทกึการเปล่ียนแปลง

ตัวอยางขอความท่ีรวมกันได
ในตัวอยางนี้ ขอความที่รวมกันไดที่สรางข้ึนจะใชกับการอพยพชั้น 1 ของปกดานผูเย่ียมในโรงแรม 
ขอความจะอิงตามแมแบบที่สรางในบทกอนหนา

สวนประกอบของแมแบบมีดังนี้:
- โทนเสียงแจงเตือนเพ่ือเรียกความสนใจ ชื่อของไฟล Wave ที่มีโทนเสียงแจงเตือนในตัวอยางนี้
- เสียงพูด: ‘มีเหตุฉุกเฉิน จําเปนตองอพยพ’ ชือ่ของไฟล Wave ที่มีเสียงพูดที่แจงการอพยพในตัวอยางนี้
- เสียงพูด: ‘ชัน้’ (Floor) ชือ่ของไฟล Wave ที่มีเสียงพูดที่แจงชัน้ในตัวอยางนี้
- เสียงพูดที่มีหมายเลขชั้น เนื่องจากรายการนี้แตกตางกันไปตามแตละชั้น สวนประกอบนี้จะเปน Variant 

ในสวนประกอบนี ้ไฟล Wave ที่กําหนดใหจะมีคําวา ‘หนึ่ง’ ชือ่ของไฟล Wave ที่มีเสียงพูดที่แจงวา หนึ่ง 
ในตัวอยางนี้

- เสียงพูด: ‘ทันที’ (Immediately) ชื่อของไฟล Wave ที่มีเสียงพูดที่แจงวาทันทีในตัวอยางนี้
เมื่อตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเสียงเลนขอความนี้ สวนที่เปนเสียงพูดของขอความคือ: ‘มีเหตุฉุกเฉิน 
จําเปนตองอพยพชั้นหนึ่งทันที’

ใหดําเนินการตอไปน้ี:
1. คลิกปุม แกไขขอความ (Edit messages) ซึ่งจะเปดหนาตางคุณสมบัติการแกไขขอความ
2. คลิกปุม ใหม (New) หนาตางคุณสมบัติที่คลายกับรูปตอไปน้ีจะปรากฏข้ึน

รูป 4.28 ตัวอยาง (ขัน้ตอนท่ี 2)
3. ปอนชือ่ของขอความใหม (ตัวอยางเชน: การอพยพช ั้น 1 (Floor 1 evacuation)) ในชองขอความ ชือ่ (Name) 

และคลิกปุม ตกลง (OK) ชือ่ของขอความใหมจะปรากฏข ึ้นในหนาตางคุณสมบัติการแกไขขอความ 
(โปรดดูรูปตอไปนี้)

หมายเหตุ
ข้ันตอนตอไปนี้เปนข้ันตอนทั่วไป โปรดดูตัวอย างที่ สวน  ตัวอยางขอความที่รวมกันได 
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รูป 4.29 ตัวอยาง (ขั้นตอนท่ี 3)
4. เลือก การอพยพชัน้ (Floor evacuation) จากชองรายการดร็อปดาวน แมแบบ (Template) 

เพ่ือสรางขอความที่อิงตามแมแบบ การอพยพชั้น (Floor evacuation) 
สวนประกอบทั้งหมดของแมแบบจะไดรับการคัดลอกไปยังขอความ (โปรดดูรูปตอไปน้ี)

รูป 4.30 ตัวอยาง (ขั้นตอนท่ี 4)
5. เลือก หนึ่ง จากชองรายการดร็อปดาวน ไฟล Wave (Wave file) ในแถว 4 (โปรดดูรูปตอไปน้ี)
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รูป 4.31 ตัวอยาง (ขัน้ตอนท่ี 5)
6. คลิกปุม บันทึก (Save) เพ่ือบันทกึการเปล่ียนแปลง

แมแบบ การอพยพชั้น (Floor evacuation) สามารถใชเพ่ือสรางขอความการอพยพสําหรับชัน้ 2 ได 
กรณีนี้จะไมกําหนดไฟล Wave ที่มีคําวา ‘หนึง่’ ให กับ Variant แตตองกําหนดไฟล Wave ที่มีคําวา ‘สอง’ ให กับ 
Variant แทน (โปรดดูตัวอยางในรูปตอไปน้ี) เมื่อตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเสียงเลนขอความนี้ 
สวนทีเ่ปนเสียงพูดของขอความคือ: ‘มีเหตุฉุกเฉิน จําเปนตองอพยพชั้นสองทันที’

รูป 4.32 ตัวอยาง การอพยนชั้น 2
เมื่อตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเสียงไดรับคําส่ังใหเลนขอความการอพยพชัน 1 และการอพยพช้ัน 2 พรอมกัน 
และคําส่ังทั้งสองมีความสําคัญเทากัน ขอความจะถูกรวมกัน สวนที่เปนเสียงพูดของขอความที่รวมกันคือ: 
‘มีเหตุฉุกเฉิน จําเปนตองอพยพชัน้หนึ่ง, สองทันที’
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การฟงขอความ
ใหดําเนินการตอไปน้ี:
1. คลิกปุม > (เลน)

การลบขอความ
ใหดําเนินการตอไปน้ี:
1. เลือกขอความที่ตองลบออกจากชองรายการดร็อปดาวน ชื่อ (Name)
2. คลิกปุม Delete (ลบ) และยืนยันวา Yes (ใช)

การเปล่ียนชื่อขอความ

ใหดําเนินการตอไปน้ี:
1. เลือกขอความที่ตองเปล่ียนชือ่จากชองรายการดร็อปดาวน ชื่อ (Name)
2. คลิกปุม เปล่ียนชือ่ (Rename) หนาตางคุณสมบัติทีค่ลายกับรูปตอไปนี้จะปรากฏข้ึน

รูป 4.33 การเปลี่ยนชื่อขอความ (ขั้นตอนท่ี 2)
3. ปอนชือ่ใหมของขอความในชองขอความ (เชน โฆษณา (Commercials)) และคลิกปุม ตกลง (OK) 

หนาตางคุณสมบัติจะปดลงและชื่อใหมของขอความจะแสดงอยูในหนาตางคุณสมบัติการแกไขขอความ 
(โปรดดูตัวอยางในรูปตอไปน้ี)

รูป 4.34 การเปลี่ยนชื่อขอความ (ขั้นตอนท่ี 3)

ขอควรระวัง
อยาเปล่ียนชือ่ขอความหลังจากที่คุณต้ังโปรแกรมการดําเนินการเสร็จ แตใหลบขอความแทน
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4. คลิกปุม บันทึก (Save) เพ่ือบันทกึการเปล่ียนแปลง
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4.5 การตัง้โปรแกรมการดําเนินการ (Action programming)
ใชหนาตางคุณสมบัติ การตั้งโปรแกรมการดําเนินการ (Action programming) เพ่ือต้ังโปรแกรมการดําเนินการของปุ ม 
อินพุตทริกเกอร เปนตน 
เนือ้หาของหนาตางคุณสมบัติการตั้งโปรแกรมการดําเนินการจะข้ึนอยูกับประเภทของอุปกรณที่การดําเนนิการไดรับก
ารต้ังโปรแกรม

รูป 4.35 หนาตางคุณสมบัติการต้ังโปรแกรมการดําเนินการ (หลัก)
ใชชองรายการดร็อปดาวน Unit (อุปกรณ) เพ่ือเลือกอุปกรณที่การดําเนินการไดรับการต้ังโปรแกรม:
- ตัวควบคุม (Controller) (ตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเสียง) โปรดดูที่ สวน 4.5.1 ตัวควบคุม 
- เราเตอร (Router) (เราเตอรระบบเตือนภัยดวยเสียง) โปรดดูที่ สวน 4.5.2 เราเตอร 
- ไมโครโฟนประกาศ (Call station) โปรดดูที่ สวน 4.5.3 ไมโครโฟนประกาศ x 

ปุมตางๆ
ปุมตางๆ ที่ดานลางของหนาตางคุณสมบัติการตั้งโปรแกรมการดําเนินการนัน้มีไวเพ่ือ:
- บันทึกการเปล่ียนแปลงการตั้งโปรแกรมการดําเนินการ
- ยกเลิกการเปล่ียนแปลงการต้ังโปรแกรมการดําเนินการ
- ปดหนาตางคุณสมบัติการต้ังโปรแกรมการดําเนินการ

4.5.1 ตัวควบคุม
ใชแท็บส่ีแท็บเพ่ือเลือกรายการการดําเนินการท ี่จะต้ังโปรแกรม:
- แผงดานหนา โปรดดูที่ สวน  4.5.1.1 แผงดานหนา 
- EMG Trg. / Fault Det. (อินพุตทริกเกอรฉุกเฉิน / การตรวจจับความผิดปกติ) โปรดดูที ่สวน  4.5.1.2 

ทริกเกอรฉุกเฉิน /การตรวจจับความผิดปกติ (EMG Trg. / Fault Det. ) 
- Business Trg. / Fault Det. (อินพุตทริกเกอรการทํางาน / การตรวจจับความผิดปกติ) โปรดดูที ่สวน  4.5.1.3 

ทริกเกอรธุรกิจ /การตรวจจับความผิดปกติ (Business Trg. / Fault Det.) 
- Mic / Line input. (อินพุตไมโครโฟน/สาย) โปรดดูที่ สวน  4.5.1.4 อินพุตไมโครโฟน/สาย (Mic / Line input) 
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4.5.1.1 แผงดานหนา

รูป 4.36 แผงดานหนา

ใหดําเนินการตอไปน้ี:
1. เลือก ตัวควบคุม (Controller) ในชองรายการดร็อปดาวน อุปกรณ (Unit)
2. เลือกขอความที่จะเปดใชงานดวยปุม ขอความแจงเตือน (Alert message) 

บนแผงดานหนาของตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเส ียง จากชองรายการดร็อปดาวน ขอความแจงเตือน (Alert 
message)

3. เลือกขอความที่จะเปดใชงานดวยปุม ขอความเตือนภัย (Alarm message) 
บนแผงดานหนาของตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเส ียง จากชองรายการดร็อปดาวน ขอความเตือนภัย (Alarm 
message)

4. เลือกขอความที่จะเปดใชงานดวยปุม ฉุกเฉิน (Emergency) 
บนแผงดานหนาของตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเส ียง จากชองรายการดร็อปดาวน ขอความ EMG (EMG 
message)

5. เลือกระดับ Main EMG mic priority (ความสําคัญไมโครโฟน EMG หลัก) 
เพ่ือต้ังคาระดับความสําคัญสําหรับไมโครโฟนของตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเสียง 
สามารถต้ังคาความสําคัญระดับ 17, 18 และ 19

6. เลือก ความสําคัญไมโครโฟน RC 1 (RC 1 EMG mic priority) 
เพ่ือต้ังคาระดับความสําคัญสําหรับไมโครโฟนสําหรับรีโมทคอนโทรล 1 สามารถต้ังคาความสําคัญระดับ 17, 18 
และ 19

7. เลือก ความสําคัญไมโครโฟน RC 2 (RC 2 EMG mic priority) 
เพ่ือต้ังคาระดับความสําคัญสําหรับไมโครโฟนสําหรับรีโมทคอนโทรล 2 สามารถต้ังคาความสําคัญระดับ 17, 18 
และ 19

หมายเหตุ
ในสถานการณฉุกเฉิน:
- เสียงบ๊ีปดังเปนระยะจะดังข้ันที่ตัวควบคุมและรีโมทคอนโทรลจนกวาจะมีการตอบรับสถานการณฉุกเฉิน
- ไฟแสดงสถานะสถานการณฉุกเฉินบนตัวควบคุม รีโมทคอนโทรล และไมโครโฟนประกาศจะสวางข้ึน
- หนาสัมผัสฉุกเฉินบนตัวควบคุมและรีโมทคอนโทรลจะเปดใชงาน
- การประกาศเรื่องงานและดนตรีประกอบจะไมพรอมใชงาน
- หากไมไดเปดใชงานการประกาศ EMG ทั้งหมด (EMG All Call) ในการกําหนดคา 

การเลือกโซนจะสามารถปรับเปล่ียนไดโดยใชปุมการเลือกโซนบนตัวควบคุม เราเตอร และรีโมทคอนโทรล
- การประกาศการเตือนภัย การแจงเตือน หรือเสียงพ ูดสามารถเร่ิมไดบนตัวควบคุมหรือรีโมทคอนโทรล
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8. เลือกชองทําเครื่องหมาย หลังจากเผยแพร EMG TRG ระบบจะคงอยูในสถานการณ EMG (After EMG TRG 
release the system remains in EMG state) เพ่ือใหระบบคงอยูในสถานการณฉุกเฉินจนกวาจะรีเซ็ต 
หากไมเลือกชองทําเคร่ืองหมายนี้ สถานการณฉุกเฉินจะหยุดทันทีที่ปลอยทริกเกอร

9. คลิกปุม บันทึก (Save) เพ่ือบันทึกการเปล่ียนแปลง
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4.5.1.2 ทริกเกอรฉุกเฉิน /การตรวจจับความผิดปกติ (EMG Trg. / Fault Det. )
ในแท็บนี้ การดําเนินการของทริกเกอรฉุกเฉินของตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเสียงสามารถต้ังโปรแกรมได:

รูป 4.37 หนาตางคุณสมบัติ EMG Trg. / Fault Det.  

การต้ังคาทริกเกอรขอความ
แตละทริกเกอรจะไดรับการต้ังโปรแกรมดวยการตั้งคาแยกเฉพาะผานชองรายการดร็อปดาวน ขอความ (Message), 
เลือกโซน (Select Zone) และ ความสําคัญ (Priority)

ดําเนินการดังนีสํ้าหรับแตละอินพุตทริกเกอรฉุกเฉิน (EMG Trig.):
1. เลือก ขอความ (Message) สําหรับอินพุด 1
2. เลือกขอความที่บันทกึไวลวงหนาจากชองรายการดร็อปดาวน ขอความ (Message) เพ่ือเลนเมื่ออินพุต 1 

เปดใชงาน
3. เลือกโซนทีจ่ะเลนขอความจากชองรายการดร็อปดาวน เลือกโซน (Select Zone) สําหรับอินพุต 1
4. เลือกความสําคัญของขอความจากชองรายการดร็อปดาวน ความสําคัญ (Priority) สําหรับอินพุต 1
5. ทําซ้ําข้ันตอนที่ 1 ถึง 4 สําหรับอินพุต 2 ถึง 6 หากจําเปน
6. คลิกปุม บันทึก (Save) เพ่ือบันทกึการเปล่ียนแปลง

การต้ังคาการตรวจจับความผิดปกติ
ใหดําเนินการตอไปน้ี:
1. เลือก ความผิดปกติ (Fault) สําหรับอินพุด 1
2. เลือก ประเภทความผิดปกติ (Fault Type) ในชองรายการดร็อปดาวน:

- EOL. เลือกโซนในชองรายการดร็อปดาวน โซน (Zone):
- Amplifier fault. เลือกประเภทเคร่ืองขยายเสียงในชองรายการดร็อปดาวน ความผิดปกติเคร่ืองขยายเสียง 

(Amplifier fault)
- Charger fault. เลือกเมนหรือแบตเตอร่ีในชองรายการดร็อปดาวน Fault indicate 

(แสดงสถานะความผิดปกติ)
- อ่ืนๆ (Other) LED อินพุตเปด LED ความผิดปกติระบบ RC เปด

3. ทําซ้ําข้ันตอนที่ 1 และ 2 สําหรับอินพุต 2 ถึง 6 หากจําเปน
4. คลิกปุม บันทึก (Save) เพ่ือบันทกึการเปล่ียนแปลง

หมายเหตุ
สําหรับการต้ังคา EOL: ใหต้ังคา ประเภทความผิดปกติ (Fault Type) เปน EOL เลือกโซนที่มี การตรวจสอบ EOL 
(EOL Supervision) ต้ังคา การดําเนินการ (Action) เปน เปด (Open) และต้ังคา ประเภท (Type) เปน ชั่วขณะ 
(Momentary)
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การต้ังคาท่ัวไป
- การซ้ําขอความ
- การดําเนินการ
- ประเภท
- การประกาศขอความ Pre EMG
- การหนวงเวลาขอความ EMG (ปรากฏเฉพาะเม่ือเลือกการประกาศขอความ Pre EMG)

ใหดําเนินการตอไปน้ี:
1. เลือก การซ้ําขอความ (Message repeat) เพ่ือต้ังคาจํานวนคร ั้งที่ตองซ้ําขอความทั้งหมด 

เลือกใหเปนตอเนือ่งหรือจํานวนที่เจาะจง (1-254)
2. เลือก การดําเนินการ (Action) เพ่ือต้ังคาเงื่อนไขให ทริกเกอรทํางาน:

- หากเลือก ปด (Close) ทริกเกอรจะทํางานเม่ือปดวงจร
- หากเลือก เปด (Open) ทริกเกอรจะทํางานเมื่อเปดวงจร

3. เลือก ประเภท (Type) เพ่ือต้ังคาเงือ่นไขสําหรับใหสัญญาณทริกเกอรหยุด:
- หากเลือก ชั่วขณะ (Momentary) ทริกเกอรจะทํางานจนกวาส ัญญาณจะหยุด
- หากเลือก สลับไปมา (Toggle) ทริกเกอรจะทํางานจนกวาจะมีสัญญาณที่สอง

4. เลือก การประกาศขอความ Pre EMG (Pre EMG Message announcement) จากชองรายการดร็อปดาวน 
ขอความนี้จะดังข้ึนกอนขอความที่ต้ังโปรแกรมไวสําหรับใหอินพุตทริกเกอรไดรับ

5. เลือกเวลาการหนวงเวลาขอความ EMG จากรายการดร็อปดาวนเมื่อเลือก การประกาศขอความ Pre EMG (30 
วินาที, 1 นาที, 2 นาที..... 10 นาที) การหนวงเวลาขอความ EMG 
คือเวลานับต้ังแตเปดใชงานทริกเกอรจนถึงเวลาที่ขอความ Pre EMG 
ถูกแทนที่ดวยขอความแยกเฉพาะที่เลือกไวสําหร ับทริกเกอร

6. คลิกปุม บันทึก (Save) เพ่ือบันทึกการเปล่ียนแปลง

รูป 4.38 ปด, ชั่วขณะ

หมายเหตุ
การตั้งคาที่แนะนําสําหรับการซ้ําขอความที่ไมตอเนื่องคือ ชั่วขณะ (Momentary) หากเลือก สลับไปมา (Toggle) 
ขอความแรกจะซ้ําจนกวาจะไดรับอินพุตอ่ืนขณะท ี่สวิตชสลับเปดอยู
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รูป 4.39 เปด, ชั่วขณะ

รูป 4.40 ปด, สลับไปมา

รูป 4.41 เปด, สลับไปมา

t

Closed

Open

Tr
ig

ge
r i

np
ut

S
pe

ci
fic

 
be

ha
vi

or

t

Open, Momentary

t

t

Open

Closed

Tr
ig

ge
r i

np
ut

S
pe

ci
fic

 b
eh

av
io

r

Close, Toggle

t

t

Closed

Open

Tr
ig

ge
r i

np
ut

S
pe

ci
fic

be
ha

vi
or

Open, Toggle



การกําหนดคา Plena VAS การกําหนดคา | th 43

Bosch Security Systems B.V. คูมือการใชงานซอฟตแวร 9992 141 1038x  (2.16.04-R2) | V1.0 | 2011.08

4.5.1.3 ทริกเกอรธุรกิจ /การตรวจจับความผิดปกติ (Business Trg. / Fault Det.)
ดวยขอยกเวนพิเศษของฟงกชัน การซ้ําขอความ (Message Repeat) และ การประกาศขอความ Pre EMG (Pre EMG 
message announcement) การตั้งโปรแกรมของทริกเกอรธรุกิจ /การตรวจจบัความผิดปกติ (Business Trg. / Fault 
Det.) จะคลายกันกับ ทริกเกอรฉุกเฉิน /การตรวจจับความผิดปกติ (EMG Trg. / Fault Det.) โปรดดูที่ สวน  4.5.1.2 
ทริกเกอรฉุกเฉิน /การตรวจจับความผิดปกติ (EMG Trg. / Fault Det. ) 

รูป 4.42 หนาตางคุณสมบัติทริกเกอรธรุกิจ /การตรวจจับความผิดปกติ (Business Trg. / Fault Det.)  

4.5.1.4 อินพุตไมโครโฟน/สาย (Mic / Line input)
ในแท็บนี ้การดําเนินการของอินพุตไมโครโฟน/สายท ี่มฟีงกชัน VOX 
ของตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเสียงสามารถต้ังโปรแกรมได

รูป 4.43 หนาตางคุณสมบัติอินพุตไมโครโฟน/สาย (Mic / Line input)

ใหดําเนินการตอไปน้ี:
1. เลือกความสําคัญของอินพุตไมโครโฟน/สายที่มฟีงก ชัน VOX 

ของตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเสียงจากชองรายการดร็อปดาวน ความสําคัญ (Priority ) (2-14)
2. เลือกโซนหรือกลุมโซนที่จะกระจายสัญญาณเสียงของอินพุตไมโครโฟน/สายทีม่ีฟงกชัน VOX 

ของตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเสียง จากชองรายการดร็อปดาวน เลือกโซน (Select zone)
3. คลิกปุม บันทึก (Save) เพ่ือบันทึกการเปล่ียนแปลง
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4.5.2 เราเตอร
เลือก Router (เราเตอร) ในชองรายการดร็อปดาวน Unit (อุปกรณ)
- การต ังโปรแกรมอินพตุทรกิเกอรฉุกเฉินของเราเตอรระบบเตือนภัยดวยเสียงน ันคลายกับการตั งโปรแกรมอนิพุตทรกิเก

อรฉุกเฉินของตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเสียง โปรดดูที่ สวน 4.5.1 ตัวควบคุม 

4.5.3 ไมโครโฟนประกาศ x
เลือก ไมโครโฟนประกาศ x (Call station x) ในชองรายการดร็อปดาวน อุปกรณ (Unit)
ใชแท็บเพ่ือเลือกรายการการดําเนนิการที่จะต้ังโปรแกรม:
- ไมโครโฟนประกาศ (หลัก) (Call station (Main))
- แผงปุมไมโครโฟนประกาศ (แผงปุม x) (Call station keypads (Keypad x))

รูป 4.44 หนาตางคุณสมบัติหลักและแผงปุม

ไมโครโฟนประกาศ (หลัก) (Call station (Main))
ใหดําเนินการตอไปน้ี:
1. เลือกความสําคัญที่กําหนดใหกับขอความตามไมโครโฟนประกาศจากชองรายการดร็อปดาวน ความสําคัญ 

(Priority)
2. เลือกขอความหรือโทนเสียงที่เลนเมื่อเร่ิมตนการประกาศจากชองรายการดร็อปดาวน โทนเสียงนํา (Pre-chime)
3. เลือกขอความหรือโทนเสียงที่เลนเมื่อส้ินสุดการประกาศจากชองรายการดร็อปดาวน โทนเสียงปดทาย (Post-

chime)
4. กําหนดโซนใหกับปุมการเลือกโซนของไมโครโฟนประกาศดวยชองรายการดร็อปดาวน เลือกโซน (Select Zone) 

(โปรดดูรูปตอไปนี้)
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รูป 4.45 ปุมไมโครโฟนประกาศ

5. คลิกปุม บันทึก (Save) เพ่ือบันทึกการเปล่ียนแปลง

แผงปุมไมโครโฟนประกาศ (แผงปุม x) (Call station keypads (Keypad x))

รูป 4.46 แผงปุม
ใหดําเนินการตอไปน้ี:
1. กําหนดโซนใหกับปุมการเลือกโซนของแผงปุมไมโครโฟนประกาศดวยชองรายการดร็อปดาวน เลือกโซน (Select 

Zone) (โปรดดูรูปตอไปนี้)

Plena
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6

หมายเหตุ
ปุมการเลือกโซนที่เหลืออยูบนไมโครโฟนประกาศจะเลือกโซนทั้งหมดในระบบ
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รูป 4.47 ปุมบนแผงปุม
2. คลิกปุม บันทึก (Save) เพ่ือบันทกึการเปล่ียนแปลง

4.6 บันทึกไฟลการกําหนดคา (Save configuration file)
คลิกปุม บันทึกไฟลการกําหนดคา (Save configuration file) เพ่ือบันทึกไฟลการกําหนดคาไวในพีซีของคุณ 
ตามคาดีฟอลต ไฟลการกําหนดคาจะบันทึกเปนไฟล  *Config.dat (* เปนวันที่ที่บันทึกไฟลแตเดิม) 
ไฟลสามารถใชงานเปนไฟลที่ใชทํางานหรือไฟลสํารองได เมื่อการกําหนดคาเสร็จสมบูรณ

Plena

1
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6

7

หมายเหตุ
การกําหนดคาดีฟอลตของระบบเตือนภัยดวยเสียง:
- ระบบหนึ่งชองสัญญาณ
- หนึง่ตัวควบุคม ไมมีเราเตอร
- หนึง่ไมโครโฟนประกาศ ไมมีแผงปุม
- การตรวจสอบ (Supervision) เปน เปด (ON) กรณีที่เปน EN54-16
ในการกําหนดคาดีฟอลตการตรวจสอบเคร่ืองขยายเส ียงสํารองจะเปน เปด (ON) 
หากไมมีเคร่ืองขยายเสียงสํารองเชื่อมตออยู ระบบจะไมมี BGM
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รูป 4.48 กรอบโตตอบ บันทึกเปน (Save as)
ดําเนินการดังนี้:
1. คลิกปุม บันทึกไฟลการกําหนดคา (Save configuration file) จากเมนูการกําหนดคาหลัก
2. ปอนชือ่ของไฟลการกําหนดคาในชองขอความ ชื่อไฟล (File name) หรือคลิกปุม บันทึก (Save) 

เพ่ือใชชื่อดีฟอลต

4.7 เปดไฟลการกําหนดคา (Open configuration file)
เปดไฟลการกําหนดคา (Open configuration file) 
จะเปดและคืนคาไฟลการกําหนดคาที่บันทึกไวในซอฟตแวรการกําหนดคาระบบเตือนภัยดวยเสียง Plena 
ไฟลนี้สามารถใชดาวนโหลดหรือคืนคาการต้ังค าดีฟอลตไปยังระบบ หรือ ใชเพ่ือสรางระบบแบบขนาน
ไฟลการกําหนดคาสามารถโหลดไปยังพีซีได 
ซอฟแวรการกําหนดคามีไฟลดีฟอลตที่สามารถใชคืนคาการต้ังคาดีฟอลตแกระบบ 
หรือใชเปนตนแบบสําหรับไฟลการกําหนดคาใหม 
ไฟลดีฟอลตทีบั่นทึกจะเรียงอยูในรายการโดยม ีวันทีเ่ปนสวนหนึ่งของชื่อไฟล

รูป 4.49 กรอบโตตอบเปด

ใหดําเนินการตอไปน้ี:
1. คลิกปุม เปดไฟลการกําหนดคา (Open configuration file) จากเมนูการกําหนดคาหลัก
2. เลือกชื่อของไฟลการกําหนดคาจากกรอบโตตอบ
3. คลิกปุม เปด (Open)
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4.8 การแกไขรหัสผาน
รหัสผานสามารถเปล่ียนไดสําหรับทั้งซอฟตแวรและฮารดแวร
รหัสผานมีเกณฑดังตอไปนี้:
- มีตัวเลขหรือตัวอักษรอยางนอย 4 ตัว
- ตัวอักษรตองตรงตามพิมพเล็ก-ใหญ
- สามารถใชอักขระพิเศษได: เชน @!%
- รหัสผานดีฟอลตคือ 12345678

รูป 4.50 กรอบโตตอบการแกไขรหัสผาน

ดําเนินการดังนี ้(ซอฟตแวรและฮารดแวร):
1. คลิกปุม แกไขรหัสผาน (Modify password) จากเมนูการกําหนดคาหลัก
2. เลือก แกไขรหสัผานซอฟตแวร (Modify software password) เพ่ือเปล่ียนรหัสผานซอฟตแวร
3. เลือก แกไขรหสัผานฮารดแวร (Modify hardware password) เพ่ือเปล่ียนรหัสผานของระบบฮารดแวร
4. ปอนรหัสผานปจจุบันในชองขอความ ปอนรหัสผานปจจบัุน (Enter current password ) คลิก ตกลง (OK)
5. ปอนรหัสผานใหมในชองขอความ รหัสผานใหม (New password)
6. ยืนยันรหัสผานใหมในชองขอความ ยืนยันรหัสผาน (Confirm password)
7. คลิก ตกลง (OK)
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4.9 การอปัโหลดการกําหนดคา
ไฟลการกําหนดคาตองอัปโหลดไปยังระบบกอน จึงจะมีผลใชงาน
- ตัวเลือกการกําหนดคาการอัปโหลดนั้นรวดเร็วและใชเวลาไมก่ีวินาทีในการดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ 

เฉพาะการต้ังคาการกําหนดคาเทานั้นทีจ่ะถูกโหลดไปยังระบบ
หากมีการเปล่ียนแปลงเฉพาะการต้ังคานับต้ังแต การอัปโหลดลาสุด ขอแนะนําใหเลือก อัปโหลดการกําหนดคา 
(Upload configuration) ดาวนโหลดไฟลการกําหนดคาจากระบบเตือนภัยดวยเสียง 
หากจําเปนตองใชไฟลการกําหนดคาที่มีอยูแตไมมีตนฉบับ

ใหดําเนินการตอไปน้ี:
1. คลิกปุม อัปโหลดการกําหนดคา (Upload configuration) จากเมนกูารกําหนดคาหลัก

- หากไมมีการเชื่อมตอ USB ระหวางพีซีและระบบเตือนภัยดวยเสียง ขอความบนหนาจอจะปรากฏข้ึนวา: 
"ไมไดเชื่อมตอพอรต USB" (Usb port not connected)

2. กรอบโตตอบรหสัผานฮารดแวรจะเปดข้ึน ปอนรห ัสผานฮารดแวร
3. กรอบโตตอบเวอรชนัจะปรากฏข้ึน (โปรดดูตัวอยางในรูปตอไปน้ี)

- เลือกชองทําเครื่องหมาย แกไขรหัสผานฮารดแวร  (Modify hardware password) 
หากคุณตองการแกไขรหัสผาน

4. คลิก ตกลง (OK)

รูป 4.51 กรอบโตตอบเวอรชัน
5. กรอบโตตอบกําลังอัปโหลดไฟลการกําหนดคาจะปรากฏข้ึน

รูป 4.52 กรอบโตตอบการอัปโหลด (สวนท่ี 1)
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รูป 4.53 กรอบโตตอบการอัปโหลด (สวนท่ี 2)

6. รอจนกวาการอัปโหลดจะเสร็จสมบูรณ กรอบโตตอบการอัปโหลดจะปดโดยอัตโนมติั

4.10 อปัโหลดขอความและการกําหนดคา (Upload messages and configuration)
ไฟลการกําหนดคาตองอัปโหลดไปยังระบบเตือนภัยดวยเสียงกอน จึงจะมีผลใชงาน
- ตัวเลือก อัปโหลดขอความและการกําหนดคา (Upload messages and configuration) 

มีขอความทั้งหมดในไฟลการกําหนดคา ขอความเหล านี้อยูในรูปแบบ *.wav และมีขนาดใหญ 
การอัปโหลดอาจใชเวลาหลายนาที

ใหดําเนินการตอไปน้ี:
1. คลิกปุม อัปโหลดขอความและการกําหนดคา (Upload messages and configuration) 

จากเมนูการกําหนดคาหลัก กระบวนการอัปโหลดนั้นคลายคลึงกับกระบวนการอัปโหลดการกําหนดคา โปรดด ูที่ 
สวน 4.9 การอัปโหลดการกําหนดคา 

4.11 ดาวนโหลดขอความและการกําหนดคา (Download messages and configuration)
ใหดําเนินการตอไปน้ี:
1. คลิกปุม ดาวนโหลดขอความและการกําหนดคา (Download messages and configuration) 

จากเมนูการกําหนดคาหลัก
- หากไมมีการเชือ่มตอ USB ระหวางพีซีและระบบเตือนภัยดวยเสียง 

ขอความปอปอัพบนหนาจอจะปรากฏข้ึนวา: "ไมไดเชื่อมตอพอรต USB" (Usb port not connected)
2. กรอบโตตอบรหัสผานฮารดแวรจะปรากฏข้ึน พิมพรหัสผานฮารดแวร
3. คลิก ตกลง (OK)
4. กรอบโตตอบกําลังดาวนโหลดไฟลการกําหนดคาจะปรากฏข้ึน
5. รอจนกวาการดาวนโหลดจะเสร็จสมบูรณ กรอบโตตอบจะปดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ
คุณสมบัตินี้เปนกําแพงรักษาความปลอดภัย คุณตองบันทึกและจัดเก็บการกําหนดคาไวอยางปลอดภัยอยูเสมอ ไฟล 
Wave ทั้งหมดจะไดรับการต้ังชื่อวา WAV 1, wav 2 เปนตน ชื่ออ่ืนทั้งหมดจะหายไป
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5 การแกปญหา
สวนการแกปญหานี้จัดทําข้ึนเพ่ือชวยเหลือคุณเก่ียวกับปญหาที่คุณอาจประสบในการติดต้ังหร ือการโหลดซอฟตแวรก
ารกําหนดคา Plena

ไมสามารถติดตั้งซอฟตแวรการกําหนดคา Plena ใชหร ือไม
- ใหตรวจสอบวาซดีีสามารถใชอานได โดยอานไฟล บนไดรฟ

- หากซดีีพยายามเลนอัตโนมัติ คุณอาจตองคลิกขวาที่ไดรฟ และคลิก สํารวจ เพ่ือเรียกดูไดรฟ
- หากซดีีอานไดตามปกติโดยไมมขีอผิดพลาด 

ใหตรวจสอบวาพีซีของคุณมีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดข้ันตํ่าของซอฟตแวรการกําหนดคา 
หากพีซีของคุณมีเนื้อทีว่างบนดิสกไดรฟไมเพียงพอ หรือมีคุณสมบัติไมตรงตามขอกําหนด 
ซอฟตแวรการกําหนดคาจะไมติดต้ัง

- ตรวจสอบวาซอฟตแวรการกําหนดคาสามารถใชรวมกับระบบปฏิบัติการเวอรชันที่พีซีของคุณใช

มีขอผิดพลาดในระหวางการติดตั้งใชหรือไม
- ตรวจสอบวาพีซีของคุณมีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดของซอฟตแวรการกําหนดคา 

- ตัวอยางเชน หากพีซขีองคุณมีเนื้อที่วางเหลือนอยในระหวางการติดต้ัง 
อาจทําใหเกิดขอผิดพลาดในระหวางการติดต้ัง

- ตรวจสอบวาซอฟตแวรการกําหนดคาสามารถใชรวมกับระบบปฏิบัติการเวอรชนัที่พีซีของคุณใช
- ตรวจสอบวาซอฟตแวรการกําหนดคาสามารถใชรวมกับร ุนฮารดแวรและเวอรชนัซอฟตแวรของระบบเตือนภัยดวยเสีย

ง
- ตรวจสอบวาซดีีสะอาดและไมมีรอยขีดขวนที่รุนแรง

ซอฟตแวรการกําหนดคาจะไมโหลดหรือมีขอผิดพลาดเมื่อพยายามโหลด
- ตรวจสอบวามีการอัปเดตของซอฟตแวรการกําหนดคาใหใชงานหรือไม 

- ในบางกรณี ซอฟตแวรการกําหนดคาอาจตองใชการอ ัปเดตกอน จึงจะสามารถรันบนพีซีของคุณได
- ตรวจสอบวาโปรแกรมอ่ืนทั้งหมดปดแลว เมื่อคุณรันซอฟตแวรการกําหนดคา 

- หากซอฟตแวรการกําหนดคารันสําเร็จหลังจากปดโปรแกรมอ่ืนทัง้หมด 
อาจเปนไปไดวาซอฟตแวรการกําหนดคาอาจมีปญหากับโปรแกรมอ่ืน

- ตรวจสอบวาพีซีของคุณรีบูตแลวอยางนอยหนึ่งคร้ังหลังจากซอฟตแวรการกําหนดคาไดรับการติดต้ัง
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