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ความปลอดภัย
อันตราย!

ความเสี่ยงระดับสูง: สัญลักษณนี้แสดงถึงสถานการณอันตรายฉุกเฉิน เชน "แรงดันไฟฟาอันตราย" อยูดานในของ
ผลิตภัณฑ
หากไมหลีกเลี่ยง จะสงผลใหเกิดไฟฟาช็อต การบาดเจ็บตอรางกายอยางรุนแรง หรือเสียชีวิต

!
คำเตือน!

ความเสี่ยงระดับกลาง: แสดงถึงเหตุการณที่อาจเกิดอันตรายได
หากไมหลีกเลี่ยง จะสงผลใหเกิดการบาดเจ็บตอรางกายเล็กนอยหรือปานกลาง

!

ระวัง!

ความเสี่ยงระดับต่ำ: แสดงถึงเหตุการณที่อาจเกิดอันตรายได
หากไมหลีกเลี่ยง จะสงผลใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินหรือความเสี่ยงที่จะทำใหอุปกรณไดรับความเสียหาย

1. อานคำแนะนำนี ้– ตองอานคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและคำแนะนำการใชงานทั้งหมดกอนใชงานอุปกรณ
หรือระบบ

2. เก็บรักษาคำแนะนำนี้ – ควรเก็บรักษาคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและคำแนะนำการใชงานไวเพื่อใชอางอิง
ในอนาคต

3. เอาใจใสตอคำเตือนท้ังหมด – ตองปฏิบัติตามคำเตือนทั้งหมดที่อยูบนอุปกรณและอยูในคำแนะนำการใชงาน
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด – ตองปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการติดต้ังหรือการใช/การทำงานทั้งหมด
5. อยาใชอุปกรณนี้ใกลน้ำ – อยาใชอุปกรณนี้ใกลน้ำหรือบริเวณท่ีมีความชื้น เชน ใกลอางอาบน้ำ อางลางหนา

อางลางจานในครัว หรืออางซักผา ในหองใตดินที่เปยกชื้น ใกลสระวายน้ำ ในการติดตั้งภายนอกอาคารที่ไมมี
การปองกัน หรือในบริเวณใดก็ตามที่เปยกชื้น

6. ทำความสะอาดดวยผาแหงเทานั้น – ถอดปลั๊กอุปกรณออกจากเตารับกอนทำความสะอาด อยาใชน้ำยา หรือส
เปรยทำความสะอาด

7. อยาใหมีการขวางกั้นชองเปดสำหรับระบายความรอน ติดตั้งตามคำแนะนำของผูผลิต – ในกลองหุมของ
อุปกรณ อาจมีชองเปดสำหรับระบายความรอน เพื่อใหมั่นใจไดวาอุปกรณทำงานไดอยางนาเชื่อถือและปองกัน
ไมใหเกิดความรอนสูงเกิน ชองเปดเหลานี้ตองไมมีสิ่งใดมาขวางกั้นหรือปดคลุมไว ไมควรติดตั้งอุปกรณแบบ
ฝง เวนแตมีการระบายความรอนอยางเหมาะสม หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของผูผลิต

8. อยาติดตั้งอุปกรณใกลวัตถุที่มีความรอน เชน เครื่องปลอยรังสี เครื่องทำความรอน เตา หรืออุปกรณอื่นๆ (รวม
ทั้ง เครื่องขยายสัญญาณเสียง) ท่ีใหความรอน หรือภายใตแสงอาทิตยโดยตรง

9. หามวางวัตถุที่มีเปลวไฟ เชน เทียนไขติดไฟบนอุปกรณ
10. หามมองขามจุดประสงคดานความปลอดภัยของปลั๊กชนิดระบุขั้ว หรือปลั๊กประเภทตอลงดินโดยเด็ดขาด –

ปล๊ักชนิดระบุขั้วมีขาแบนสองอันและขาขางหนึ่งกวางกวาอีกขาง ปลั๊กประเภทตอลงดินมีขาแบนสองอันและมี
ขาที่สามตอลงดิน ขาที่กวางกวาหรือขาที่สามมีไวเพื่อความปลอดภัยของคุณ ถาปลั๊กที่ใหมาไมพอดีกับเตารับ
ของคุณ ใหปรึกษาชางไฟฟาเพื่อเปลี่ยนเตารับรุนเกานั้น

11. ควรปองกันสายไฟฟาจากการเดินผาน หรือมีวัสดุวางติดกับปลั๊ก เตารับที่เขาถึงไดงาย และจุดที่สายไฟและ
ปล๊ักออกจากอุปกรณ

12. ใชอุปกรณสำหรับยึด/อุปกรณเสริมตามที่ผูผลิตกำหนดเทาน้ัน – การติดตั้งอุปกรณตองปฏิบัติตามคำแนะนำ
ของผูผลิต และตองใชอุปกรณเสริมการติดตั้งที่ผูผลิตแนะนำ

13. ใชรถเข็น ขาตั้ง ขาตั้งแบบสามขา ตัวยึด หรือโตะตามที่กำหนดโดยผูผลิต หรือที่จำหนายพรอมอุปกรณ – ใน
ขณะใชรถเข็นใหระมัดระวังการเคลื่อนยายรถเข็น/อุปกรณรวม เพื่อหลีกเล่ียงการบาดเจ็บจากการลมตะแคง
การหยุดอยางรวดเร็ว การใชแรงมากเกินพอดี และพ้ืนผิวที่ไมเรียบอาจทำใหอุปกรณและรถเข็นวางอุปกรณ
พลิกคว่ำได

14. ถอดปลั๊กออกจากอุปกรณระหวางพายุฝนฟาคะนอง หรือไมไดใชเปนเวลานาน – ไมสามารถใชงานไดขณะ
ดำเนินการบำรุงรักษาฟงกชนัพิเศษ เชน ระบบการอพยพ
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15. ใหแจงการซอมบำรุงทั้งหมดแกเจาหนาที่ใหบริการที่ไดรับการรับรอง – เมื่ออุปกรณเกิดความเสียหายจำเปน
ตองไดรับการซอมบำรุง เชน สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย ของเหลวหกลงบนอุปกรณ หรือมีวัสดุตกลงบนอุปกรณ
อุปกรณเปยกฝนหรือชื้น อุปกรณทำงานไมปกติ หรือตกกระแทก

16. อุปกรณจะตองสัมผัสกับหยดน้ำหรือเปยกน้ำ และไมควรวางวัสดุที่มีของเหลวบนอุปกรณ เชน แจกัน
17. แบตเตอรี ่(ชุดแบตเตอรี่หรือติดตั้งแบตเตอรี)่ จะตองไมสัมผัสกับความรอนมากเกินไป เชน แสงแดด เปลวไฟ

หรือสภาพแวดลอมที่คลายคลึงกัน

!

ระวัง!

หากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไมถูกตอง อาจมีอันตรายจากการระเบิดได ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ดวยแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันหรือ
เทียบเทาเทานั้น ตองกำจัดทิ้งแบตเตอรี่ท่ีใชแลวตามกฎหมาย หรือขั้นตอนปฏิบัติดานสิ่งแวดลอม

18. การติดตั้งกระทำโดยมืออาชีพเทานั้น – ไมควรใชอุปกรณในบานพักอาศัย
19. การควบแนน – เพื่อหลีกเลี่ยงการควบแนน; เมื่ออุปกรณถูกเคลื่อนยายจากสถานที่ท่ีมีความเย็นไปยังสถานที่ท่ี

อุนกวา ใหรอสองสามชั่วโมงกอนเปดอุปกรณ
20. อันตรายตอการไดยิน – สำหรับอุปกรณรับฟงเสียง อยารับฟงในระดับเสียงดังเปนเวลานานเพื่อปองกัน

อันตรายตอการไดยินที่อาจเกิดขึ้น
21. ชิ้นสวนอะไหล – เมื่อจำเปนตองเปลี่ยนชิ้นสวนอะไหล ตองแนใจวา ชางเทคนิคบริการใชชิ้นสวนอะไหลตาม

ที่ผูผลิตกำหนดเทานั้น หรือใชชิ้นสวนอะไหลที่มีลักษณะเหมือนกับชิ้นสวนเดิม ชิ้นสวนทดแทนที่ไมไดรับ
อนุญาตอาจสงผลใหเกิดอัคคีภัย ไฟฟาช็อต หรืออันตรายอื่นๆ

22. การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย – เมื่อเสร็จสิ้นการบำรุงรักษาหรือซอมแซมอุปกรณ บอกชางเทคนิคบริการ
ใหดำเนินการตรวจสอบเพ่ือความปลอดภัย เพื่อใหแนใจวาอุปกรณมีสภาพการทำงานท่ีเหมาะสม

อันตราย!

การโอเวอรโหลด – อยาใหเตารับและสายไฟตอพวงโอเวอรโหลด เนื่องจากอาจสงผลใหเกิดอัคคีภัยและไฟฟาช็อต

23. แหลงจายไฟ – ควรใชอุปกรณจากชนิดแหลงจายไฟที่ระบุบนแผนปายของอุปกรณเทานั้น หากคุณไมแนใจ
วาตองใชแหลงจายไฟชนิดใด ใหขอคำแนะนำจากตัวแทนจำหนายอุปกรณ หรือบริษัทไฟฟาใกลบานคุณ
สำหรับอุปกรณที่ตองใชพลังงานจากแบตเตอรี่ หรือแหลงจายไฟอื่น โปรดดูที่คูมือการใชงาน

24. สายไฟฟา – ระบบภายนอกอาคารไมควรอยูในบริเวณใกลเคียงกับสายไฟฟาแรงสูง หลอดไฟฟาอื่น หรือ
วงจรไฟฟา หรือที่ที่อุปกรณสามารถตกเขาไป เชน สายไฟฟา หรือวงจรไฟฟา เมื่อติดตั้งระบบภายนอก ควร
ไดรับการดูแลอยางเต็มที่เพื่อไมใหอยูใกลสายไฟฟา หรือวงจรไฟฟา เพราะหากสัมผัสถูกอาจทำใหเกิด
อันตรายถึงแกชีวิตได รุนที่ใชในสหรัฐอเมริกาเทานั้น – ดูที่มาตรฐานการออกแบบและการติดตั้งระบบไฟฟา
สำหรับใชในประเทศสหรัฐอเมริกา ขอ 820 เกี่ยวกับการติดตั้งระบบ CATV

อันตราย!

การใสวัตถุหรือของเหลว – หามใสวัสดุใดๆ ลงไปในชองเปดของอุปกรณ เนื่องจากอาจสัมผัสกับจุดที่มีแรงดัน
ไฟฟาที่เปนอันตราย และสวนที่สามารถลัดวงจรไดซึ่งอาจสงผลใหเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟาช็อต อยาทำของเหลวใดๆ
หกบนอุปกรณ

25. การติดตั้งสายดินสำหรับสายโคแอ็กเชียล – หากอุปกรณเชื่อมตอกับระบบภายนอก ตรวจสอบใหแนใจวา
ระบบเคเบิลเชื่อมตอสายดินแลว รุนที่ใชในสหรัฐอเมริกาเทานั้น: ขอ 810 ของมาตรฐานการออกแบบและการ
ติดตั้งระบบไฟฟาสำหรับใชในประเทศสหรัฐอเมริกา ANSI/NFPA No.70-1981 มีขอมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง
สายดินของอุปกรณติดยึดและโครงรองรับ การติดตั้งสายดินของสายโคแอ็กเชียลที่ตอเขากับชุดคายประจุ
ขนาดของสายดิน ตำแหนงของชุดคายประจุ การตอหลักดิน และขอกำหนดเกี่ยวกับหลักดิน

26. การตอลงดินแบบปองกัน – อุปกรณประเภท Class I Construction ควรเชื่อมตอกับเตาเสียบไฟฟาที่มีการ
ตอลงดินแบบปองกัน
การตอสายดินแบบปองกัน – อุปกรณประเภท Class I Construction จะเชื่อมตอกับเตาเสียบหลักดวยการ
ตอลงดินแบบปองกัน
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คำแนะนำสำหรับการเชื่อมตอสายไฟ
– สำหรับอุปกรณที่เชื่อมตอแบบถาวร ปลั๊กหลักที่พรอมใชงานเสมอ หรือสวิตชไฟหลักทั้งหมดจะตองเชื่อมตอกับ

อุปกรณภายนอก และเปนไปตามกฎการติดตั้งที่มีทั้งหมด
– สำหรับอุปกรณที่ตองเสียบปล๊ัก จะตองติดตั้งเตารับใกลกับอุปกรณเพื่อใหใชงานไดงาย

ฉลากนี้อาจแสดงไวท่ีดานลางของอุปกรณเนื่องจากพื้นที่จำกัด

!

ระวัง!

เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดไฟฟาช็อต อยาเปดฝาครอบ ใหแจงการซอมบำรุงแกเจาหนาที่ใหบริการที่ไดรับการ
รับรองเทานั้น

!
คำเตือน!

เพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัยหรืออันตรายจากไฟฟาช็อต อยาใหอุปกรณถูกฝนหรือความชื้น

!
คำเตือน!

การติดตั้งควรดำเนินการโดยเจาหนาที่ใหบริการที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานการออกแบบและการติดตั้งระบบไฟฟา
สำหรับใชในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายที่บังคับใชในทองถิ่นเทานั้น

!

คำเตือน!

การตัดกระแสไฟ: หากอุปกรณใชกำลังไฟฟาจากไฟเมน และมาพรอมชุดสายไฟแหลงจายไฟ อุปกรณตัดกระแส
ไฟคือ ปลั๊กไฟเมนของชุดสายไฟดังกลาว
หากมาพรอมอะแดปเตอร AC‑DC และปลั๊กไฟเมนเปนสวนหนึ่งของอุปกรณแบบเสียบปลั๊กโดยตรง อะแดปเตอร
AC‑DC จะเปนอุปกรณตัดกระแสไฟ
เตารับตองอยูใกลกับอุปกรณ และตองใชงานไดสะดวก

!

คำเตือน!

เพื่อไมเกิดการถูกไฟฟาช็อต อยาเชื่อมตอวงจร Safety Extra Low Voltage (SELV) กับวงจร Telephone-

Network Voltage (TNV) พอรต LAN มีวงจร SELV และพอรต WAN มีวงจร TNV พอรต LAN และพอรต
WAN ทั้งสองประเภทใชขั้วตอ RJ‑45 ใหระมัดระวังขณะเชื่อมตอสาย

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเครื่องใชไฟฟาเกา
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรือเครื่องใชไฟฟาท่ีสิ้นสุดอายุการใชงานจะตองเก็บแยกเอาไวตางหาก และจัดสงไปผาน
กระบวนการรีไซเคิลที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (โดยสอดคลองกับระเบียบวาดวยเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสของยุโรป - European Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
ในการทิ้งอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟาเกา ควรดำเนินการผานระบบการจัดเก็บและสงกลับของแตละ
ประเทศ
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ใชเฉพาะที่ระดับความ
สูงไมเกิน 2,000 ม.
เทานั้น

 ใชเฉพาะในภูมิภาคที่มี
ภูมิอากาศที่ไมใชเขต
รอนชื้นเทานั้น
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ขอมูลโดยยอ
ตัวควบคุม PVA-4CR12 เปนศูนยกลางในการควบคุมระบบ PAVIRO อินพุตสัญญาณเสียง 8 ชองสามารถสลับเปน
เอาตพุตสัญญาณเสียง 4 ชอง มีโปรแกรมจัดการขอความสองชองรวมอยูดวย ตัวควบคุมจะประมวลผลสัญญาณ
เสียงทั้งหมด มีฟงกชันตรวจสอบและควบคุมสำหรับระบบ PAVIRO อยางครบถวน ตัวควบคุมหนึ่งตัวสามารถรองรับ
ไมโครโฟนประกาศไดสูงสุด 16 เครื่องและโซนเรียกตัว 492 โซน ตัวควบคุมจะมีทั้งหมด 12 โซน, 18 GPI และ
19 GPO ตัวควบคุมหนึ่งตัวสามารถรองรับโหลดของลำโพงไดถึง 2000 W สามารถเพ่ิมโซนและกำลังไฟฟาโดย
ใชเราเตอรภายนอกสูงสุด 20 เครื่องและเครื่องขยายสัญญาณเสียง 40 เครื่องที่มี 500 W 2 ตัว ไฟแสดงสถานะ
โซนที่ดานหนาจะแสดงสถานะปจจุบันของทุกโซน:
– สีเขียว: โซนที่ใชสำหรับเหตุการณปกติ
– สีแดง: โซนที่ใชสำหรับเหตุการณฉุกเฉิน
– สีเหลือง: พบความผิดปกติของโซน
– ดับ: โซนอยูในสถานะไมทำงาน
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ภาพรวมของระบบ
บทนี้จะอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานของระบบ PAVIRO และฟงกชันที่สำคัญที่สุด
ภาพรวมทั่วไป
PVA-4CR12 เปนตัวควบคุมของระบบ PAVIRO ตัวควบคุมมีฟงกชันเสียงที่จำเปนทั้งหมด และทำหนาที่ควบคุมและ
ตรวจสอบระบบ PAVIRO ทั้งหมด ประเภทและจำนวนของแหลงสัญญาณเสียงที่เชื่อมตอ เครื่องขยายเสียง และรีเลย
จะแตกตางกันไป และสามารถปรับใหเขากับความตองการได ตัวควบคุมหนึ่งตัวสามารถจัดการไมโครโฟนประกาศ
ไดสูงสุด 16 เครื่องและโซนลำโพงสูงสุด 492 โซน อินพุตและเอาตพุตควบคุมสามารถนำมาใชสำหรับฟงกชัน
ควบคุมและตรวจสอบ สามารถประมวลผลไดทั้งสัญญาณระดับลอจิกและอะนาล็อก กำหนดคาไดจาก PC โดยใช
ซอฟตแวร IRIS-Net ซึ่งจะสามารถเขาดูเอกสารของระบบและอินเตอรเฟสผูใชที่ตองการได สามารถเปล่ียนคาได
ตลอดเวลา และปรับใหเขากับสภาพแวดลอมใหมๆ โดยไมจำเปนตองปรับแกไขการติดตั้งระบบ PC ใชเฉพาะใน
การโหลดหรือเปลี่ยนคา ไมจำเปนตองตอไวในระหวางใชงานจริง อยางไรก็ตาม การตอ PC ไวถาวรก็มีประโยชน
เชน ไวแสดงสถานะอยางละเอียดและรายงานการบันทึกผล ควบคุมลำโพงและเสียงแบบเรียลไทม หรือสำหรับ
วิเคราะหและบำรุงรักษาระยะไกลผานเครือขาย สามารถปรับอินเตอรเฟสผูใชสำหรับแตละคนได และกำหนดรหัส
ผานไดสูงสุด 32 ระดับ
การกำหนดเสนทางสัญญาณเสียง
เมตริกซสัญญาณเสียงดิจิตอลจะผสานรวมอยูกับตัวควบคุม สามารถตออินพุตสัญญาณเสียงไดสูงสุด 8 ชอง, ชอง
เลนขอความ 2 ชอง และตัวสรางภายใน 4 เครื่อง ชองสัญญาณออกเสียง 4 ชองจะเชื่อมตอกับเครื่องขยายเสียง
ผานทางบัสสัญญาณเสียงแบบ 4 ชอง เครื่องขยายเสียงจะมีเราเตอรอินพุตสัญญาณเสียงที่สามารถเลือกสัญญาณ
อินพุตท่ีถูกตองไดโดยอัตโนมัติ สามารถตอวงจรลำโพงแตละวงจรเขากับเอาตพุตเครื่องขยายผานทางเมตริกซรีเลย
ซึ่งจะทำใหมีโซนลำโพงไดถึง 492 โซน ตัวควบคุมจะสั่งการสัญญาณเสียง และกระจายเสียงตามลำดับความสำคัญ
นอกเหนือจากไมโครโฟนประกาศแลว ยังสามารถเชื่อมตอแหลงสัญญาณเสียงอื่นๆ เขากับอินพุตสัญญาณเสียงได
เชน ไมโครโฟน เครื่องผสมเสียง เครื่องเลน CD เคร่ืองเลน MP3 วิทยุ และอื่นๆ มีการเชื่อมตอหลากหลายแบบให
ปรับใชตามความเหมาะสม
การประมวลผลเสียง
ตัวควบคุมจะมีปุมปรับระดับเสียงแยกตางหากพรอมฟงกชันปดเสียงสำหรับอินพุตและเอาตพุตสัญาณเสียงแตละตัว
อินพุตสัญญาณเสียงแตละตัวจะมีอีควอไลเซอรแบบ 3 ยานความถี่และตัวบีบอัดสัญญาณเพื่อปรับเสียงของแหลง
สัญญาณเสียงใหเหมาะสม เอาตพุตทั้งหมดจะมีอีควอไลเซอรแบบ 5 ยานความถี่และตัวจำกัดสัญญาณ สำหรับอีควอ
ไลเซอร ผูปฏิบัติงานสามารถเลือกจากฟลเตอร 5 แบบสำหรับฟลเตอรแตละยานความถี่ (peak, low-shelving,
high-shelving, high pass, low pass) ระดับความดัง, พารามิเตอรของฟลเตอร และอื่นๆ จะตั้งคาจาก PC ใน
ระหวางที่กำหนดคา อยางไรก็ตาม คาเหลานี้สามารถปรับไดขณะที่ใชงานจริงโดยใชอินเตอรเฟสผูใชแบบกราฟก
ปุมพิเศษสำหรับไมโครโฟนประกาศ หรือปุมควบคุมการทำงานจากภายนอก
ตัวสรางสัญญาณ
ตัวควบคุมจะมีตัวสรางสัญญาณ 4 ตัว: ตัวสรางแบบอิสระสองตัวสำหรับสัญญาณเตือน และอีกสองตัวสำหรับ
สัญญาณโทนเสียง ผูปฏิบัติงานสามารถเลือกไดระหวางสัญญาณเตือน 24 แบบ และสัญญาณโทนเสียง 6 แบบที่
เลือกไดนอกเวลางาน
โปรแกรมจัดการขอความ
โปรแกรมจัดการขอความที่รวมอยูจะใชสำหรับขอความ EVAC และสัญญาณเตือน ตลอดจนขอความโฆษณาและ
สัญญาณโทนเสียง/แบบตั้งลวงหนา โปรแกรมจัดการขอความจะทำใหกำหนดคา EVAC และขอความโฆษณา และ
สัญญาณเสียงที่กำหนดเองไดงายผานทางซอฟตแวร IRIS-Net

ไมโครโฟนประกาศ
โดยสวนใหญแลว ไมโครโฟนประกาศจะใชสำหรับการประกาศ แตยังสามารถใชควบคุมระบบ PAVIRO ดวยตัวเอง
ได ฟงกชันของไมโครโฟนประกาศที่สามารถทำได ไดแก การเลือกโซน/กลุม, การประกาศ, การกำหนดโปรแกรม,
การเปดสัญญาณโทนเสียงและสัญญาณเตือน และการเลนขอความ อยางไรก็ตาม ยังสามารถใชงานคำสั่งพิเศษ
เชน ควบคุมระดับเสียง ควบคุมไฟ การแสดงฟงกชัน และอื่นๆ ดังนั้น จึงสามารถกำหนดคาใหไมโครโฟนประกาศ
ทำงานหนาที่ควบคุมท่ัวไปได หากมีการประกาศไปยังโซนลำโพงที่ใชงานอยู ระบบจะออกการแจงเตือนการใชงาน
(เชน ไฟสัญญาณของปุมพูดจะกะพริบ) หากไมโครโฟนประกาศมีลำดับความสำคัญสูงกวา ก็จะสามารถเขาแทรก
การเรียกสายที่มีลำดับความสำคัญต่ำกวาจากไมโครโฟนประกาศ/สัญญาณอื่น ระบบถูกกำหนดคาใหแสดงสภาวะ:
ผูใชจะไดรับแจงวาระบบถูกใชงานอยูเมื่อเลือกโซน/กลุม (กอนเขาขัดจังหวะ) โดยไฟสัญญาณของปุมพูดจะ
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กะพริบ ผูใชจะเลือกไดวาควรจะขัดจังหวะสัญญาณนั้นทันที หรือรอจนกวาการประกาศที่กำลังดำเนินอยูเสร็จสิ้น
ปุมเลือกโซนแตละปุมมีไฟสัญญาณสองดวง: ไฟสัญญาณสีเขียวจะแสดงการเลือกปจจุบัน และไฟสัญญาณสีแดงจะ
แสดงวาโซนน้ันมีการใชสัญญาณฉุกเฉินอยู ขอมูลระบบหรือขอความแสดงขอผิดพลาดสามารถแสดงบนหนาจอก
ราฟกของไมโครโฟนประกาศได
อินพุตและเอาตพุตควบคุม
ระบบ PAVIRO มีอินพุตควบคุมแบบอะนาล็อกและแบบลอจิก และเอาตพุตควบคุมแบบลอจิก อินพุตควบคุมจะ
อนุญาตใหเชื่อมตอกับระบบเตือนไฟไหม ระบบเตือนผูบุกรุก หรือโตะควบคุม อยางไรก็ตาม ยังสามารถเชื่อมตอกับ
สวิตชภายนอก ตัวควบคุม หรือโพเทนชิออมิเตอรแบบหมุน หรือทริกเกอรจากอุปกรณภายนอก (แหลงจายไฟ
เครื่องขยายสัญญาณเสียง และอื่นๆ) เอาตพุตควบคุมจะอนุญาตใหผูใชเปด/ปดอุปกรณภายนอก เปดสัญญาณและ
เหตุการณ ควบคุมประตู รั้ว มาน และอื่นๆ ไดจากระยะไกล
การควบคุมอัตโนมัติ
ตัวควบคุมจะมีนาฬิกาเรียลไทมที่ควบคุมดวยระบบควอตซซึ่งสามารถสลับเปนนาฬิกาวิทยุ DCF77 ผานทางเสา
อากาศเสริม นาฬิกาของระบบจะจดจำปอธิกสุรทิน และในโหมด DCF77 จะสลับเปนเวลา Daylight-saving โดย
อัตโนมัติ นาฬิกาของระบบสามารถควบคุมนาฬิการองภายนอก (สูงสุด 1 A) ไดถึง 80 เครื่อง เอาตพุตพิเศษสำหรับ
พัลสสลับขั้วรวมอยูในตัวควบคุมซึ่งมีจุดประสงคเพื่อใชปองกันการลัดวงจร นาฬิการองจะปรับเวลาตามนาฬิกาของ
ระบบหากมีความแตกตางกัน ตัวอยางเชน หลังจากไฟดับหรือตั้งคาดวยตัวเอง เมื่อใชรวมกับฟงกชันปฏิทิน นาฬิกา
ของระบบจะสามารถใชฟงกชันตางๆ เชน แยกโทนเสียง เพลง ควบคุมประต ูควบคุมไฟ และอื่นๆ ฟงกชันเหลานี้
สามารถตั้งโปรแกรมตามวันที่ระบุ แตยังสามารถสั่งการใหทำงานในแบบรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห รายเดือน
และรายปได สามารถปอนเหตุการณควบคุมได 500 แบบ ฟงกชันและพารามิเตอรสามารถเชื่อมโยงกันในลำดับ
ภายใน TaskEngine ในตัวควบคุม GUI จะมอบวิธีทางกราฟกเพื่อรวมกระบวนการแตละอัน ตัวอยางหนึ่งคือ
สัญญาณโทนเสียงจะตองสงไปดวยความดังระดับหนึ่งและมีลำดับความสำคัญที่กำหนดในกลุมการเรียกท่ีระบุ พรอม
กับเปดเอาตพุตควบคุม ในกรณีนี ้กระบวนการประกอบดวยบล็อคฟงกชัน "โทนเสียง" และ "เอาตพุตอะนาล็อก"
รวมกับพารามิเตอรของประเภทโทนเสียง ระดับความดัง หมายเลขความสำคัญ หมายเลขกลุมเรียกสาย ตลอดจน
ประเภทและจำนวนของเอาตพุตควบคุม กระบวนการนี้สามารถสั่งการผานปุมฟงกชันพิเศษบนไมโครโฟนประกาศ
หรือผานอินพุตควบคุม แตยังสามารถเชื่อมโยงกับนาฬิกาหรือวันที่ปฏิทินดวย
อินเตอรเฟส
นอกเหนือจากอินพุตและเอาตพุตควบคุม ระบบ PAVIRO ยังมีอินเตอรเฟสอื่นๆ อีก ดังนี้:
– ไมโครโฟนประกาศเชื่อมตอกับตัวควบคุมผานทาง CST bus (มาตรฐาน CAN bus) สามารถเชื่อมตอ

ไมโครโฟนประกาศผานทาง CST bus หน่ึงตัวไดถึง 4 ชุด
– เครื่องขยายสัญญาณเสียงและเราเตอรจะถูกควบคุมและตรวจสอบโดยตัวควบคุมผานทางอินเตอรเฟส CAN

bus เสริม
– การเชื่อมตอกับ PC จะดำเนินการผานอินเตอรเฟสอีเทอรเน็ต
– โมดูลเสริม OM-1 สามารถติดตั้งบริเวณดานหลังของอุปกรณได
OM‑1 คือโมดูลอินเตอรเฟซขนาดกะทัดรัดท่ีชวยเตรียมความพรอมการเชื่อมตอเขากับเครือขาย OMNEO โมดูล
OM-1 สามารถสงและรับสัญญาณเสียง Dante จากตัวควบคุม PAVIRO อื่นที่ติดตั้งโมดูลอินเทอรเฟซ OM-1 ได
สูงสุดสี่ชุด
การตรวจสอบ
ตัวควบคุมจะตรวจสอบฟงกชันภายในท้ังหมดเอง และไมโครโฟนประกาศ เราเตอร และเครื่องขยายสัญญาณเสียงที่
เชื่อมตออยู รวมถึงสายเชื่อมตอจะถูกตรวจสอบดวยการลงคะแนนเสียงและโทนเสียงนำรอง สามารถตรวจสอบสาย
ลำโพงดวยการวัดคาอิมพีแดนซหรือติดตั้งโมดูลปลายสายที่ลำโพงตัวสุดทาย ระบบ PAVIRO ยังรองรับการทำงาน
ฉุกเฉิน ในกรณีที่ไฟดับ ตัวควบคุมสามารถใชงานฟงกชันการจัดการไฟฟาทั้งหมด โดยสวิตชใชงานภายในและ
ภายนอกที่ไมจำเปนทั้งหมดจะปรับเปนโหมดสแตนดบาย หรือปดการใชาน และจะเปดใชอีกครั้งก็ตอเมื่อจำเปนตอง
ใช ทำใหชวยลดการสิ้นเปลืองพลังงานไดมาก และทำใหสามารถมีระยะเวลาการใชงานแบตเตอรี่สูงสุด ขอความ
แสดงขอผิดพลาดสามารถแสดงบนหนาจอของไมโครโฟนประกาศไดในรูปแบบขอความปกติ สถานะของ “ขอผิด
พลาดโดยรวม” จะแสดงผานทางหนาสัมผัส READY แบบลอยบนตัวควบคุม
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ดานหลัง
2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16

หมายเลข สวนประกอบ คำอธิบาย

1 สกรูตอลงดิน การเชื่อมตอสายดิน

2 ฝาครอบสำหรับโมดูล OM-1 ท่ีเปน
ระบบเสริม

ฝาครอบพรอมชองเสียบสำหรับติดตั้งโมดูล OM-1

3 พอรต LINE OUT 1-4
(Euroblock)

สัญญาณออกแบบ balanced line-level สำหรับชอง 1 ถึง
4 (ขนานกับพอรต RJ-45)

4 พอรต LINE OUT 1-4 (RJ-45) สัญญาณออกแบบ balanced line-level สำหรับชอง 1 ถึง
4 (ขนานกับพอรต Euroblock)

5 พอรต AUX IN 1/2 (RCA) อินพุตสัญญาณเสียงสเตอริโอสำหรับระดับสายสัญญาณ

6 พอรต MIC/LINE IN 1/2
(Euroblock)

อินพุตสัญญาณเสียงสำหรับไมโครโฟนหรือระดับสาย
สัญญาณ

7 พอรต CST BUS 1-4 (RJ-45) พอรตสำหรับการเชื่อมตอไมโครโฟนประกาศ

8 กำลังไฟ DC  

9 พอรต CONTROL IN/OUT พอรตควบคุมท่ีมีอินพุตอะนาล็อก/ลอจิก, กำลังเอาตพุตที่สูง
และขาสำหรับ DCF77 หรือนาฬิการอง

10 พอรต CAN BUS พอรตสำหรับเชื่อมตอเครื่องขยายสัญญาณเสียงหรือเรา
เตอร

11 พอรต ETHERNET พรอมไฟแสดง
สถานะ

พอรตสำหรับเชื่อมตอกับ PC หรืออุปกรณเครือขายอื่นๆ

12 ปุมรีเซ็ต รีเซ็ตอุปกรณ: กดปุมนี้ในเวลาสั้นๆ เพื่อรีเซ็ตอุปกรณ*

13 พอรต CONTROL IN พอรตควบคุมท่ีมีอินพุตแยกหรือมีการตรวจสอบ

14 พอรต CONTROL OUT พอรตควบคุมท่ีมีเอาตพุตขั้วตอแบบเปด

15 พอรต AMP IN อินพุตสำหรับสัญญาณเสียง 100 V (หรือ 70 V) จากเครื่อง
ขยายสัญญาณเสียง

16 พอรต SPEAKER OUT เอาตพุตสำหรับโซนผูพูด

* หากกดปุมรีเซ็ตนานเกินไป (เชน นานกวา 4 วินาท)ี อุปกรณจะเขาสูโหมดเซอรวิส กดปุมรีเซ็ตอีกครั้งเพื่อออก
จากโหมดเซอรวิส

 

3.1
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ดานหนา

หมายเลข สัญลักษณ สวนประกอบ รายละเอียด

1 ไฟแสดงสถานะโซน แสดงสถานะของโซน:
– สีเขียว = โซนที่ใชสำหรับเหตุการณปกติ
– สีเหลือง = พบความผิดปกติของโซน

(หมายเหต:ุ การแสดงสถานะนี้มีลำดับความ
สำคัญสูงสุด)

– สีแดง =โซนที่ใชสำหรับเหตุการณฉุกเฉิน
– ดับ = โซนอยูในสถานะไมทำงาน

2 ไฟสัญญาณเตือนความผิดปกติแบบ
รวม

ไฟสัญญาณนี้จะติดสวางเปนสีเหลืองหากพบ
ความผิดปกติในระบบ ไฟสัญญาณนี้จะมีหนา
สัมผัส READY (ดูที่หัวขอ รีเลยพรอมทำงาน,
หนา 27) อยูที่ดานหลังของอุปกรณ ซึ่งจะชวย
ใหสามารถรายงานความผิดปกติของระบบจาก
ภายนอกได
หมายเหต:ุ สามารถกำหนดประเภทของความผิด
ปกติที่จะแสดงผานไฟแสดงสถานะนี้ได

3.2
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หมายเลข สัญลักษณ สวนประกอบ รายละเอียด

3  ปุมแบบฝง ปุมนี้จะไดรับการปองกันเพื่อไมใหกดโดยไมได
ตั้งใจ ใชวัตถุปลายแหลม (เชน ปากกาลูกลื่น)
กดที่ปุม
ปุมนี้จะมีฟงกชันตอไปนี้:
– การปดเสียงสัญญาณเตือน: หากสัญญาณ

เตือนทำงานอยู ใหกดปุมในเวลาสั้นๆ เพื่อ
ปดใชงานเสียงเตือน

– ฟงกชันคนหา: หากเปดใชงานฟงกชัน
คนหาของอุปกรณ ใหกดปุมนี้เพื่อปดใชงาน
ไฟแสดงสถานะ

– การแสดงอัตราบอด CAN: กดปุมนี้คางไว
อยางนอย 1 วินาที โปรดดูที่สวน การแสดง
อัตราบอด CAN, หนา 33

– การทดสอบไฟสัญญาณ: กดปุมนี้คางไว
อยางนอย 3 วินาทีเพื่อเปดใชงานไฟ
สัญญาณทุกดวง ไฟสัญญาณ (LED) ทุก
ดวงที่แผงดานหนาจะสวางขึ้นตราบเทาที่กด
ปุมไว ("การทดสอบ LED") และสัญญาณ
เตือนภายในจะทำงาน

4 ไฟสัญญาณแสดงความผิดปกติของ
ระบบ

ไฟแสดงสถานะนี้จะติดสวางเปนสีเหลืองหากพบ
ความผิดปกติในระบบตาม EN 54-16

5 ไฟสัญญาณการเตือนภัยดวยเสียง ไฟสัญญาณจะติดสวางเปนสีแดงหากตัวควบคุม
อยูในสถานะการเตือนดวยเสียงตาม EN 54-16

6 ไฟสัญญาณเครือขาย แสดงสถานะเครือขายอีเทอรเน็ต:
– สวางเปนสีเขียว: สามารถสื่อสารขอมูลกับ

อุปกรณอีเทอรเน็ตที่กำหนดคาทั้งหมด
– กะพริบเปนสีเขียว: ไมสามารถเชื่อมตอ

อีเทอรเน็ตกับอุปกรณอีเทอรเน็ตอยางนอยห
นึ่งเครื่อง

– ปด: ไมมีการเชื่อมตออีเทอรเน็ต

7 ไฟสัญญาณสแตนดบาย ไฟสัญญาณนี้จะติดสวางเปนสีเขียวเมื่ออุปกรณ
อยูในโหมดสแตนดบาย

8 ไฟสัญญาณการทำงาน ไฟสัญญาณนี้จะติดสวางเปนสีเขียวเมื่อแหลงจาย
ไฟเปนปกติ
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ชิ้นสวนที่ใหมา
จำนวน สวนประกอบ

1 PVA-4CR12

2 ตัวตานทานเทอรมิเนเตอร CAN (120 โอหม)

1 ขั้วตอ Euroblock แบบ 2 ขั้ว (Phoenix, PC 5/2-STF-7,62, 1975697, F.01U.108.398)

6 ขั้วตอ Euroblock แบบ 3 ขั้ว (Phoenix, MC 1,5/3-STF-3,81, Nr. 1827716, F.01U.
104.680)

2 ขั้วตอ Euroblock แบบ 6 ขั้ว (Phoenix, MC 1,5/6-ST-3,81, 1827745, F.01U.104.179)

4 ขั้วตอ Euroblock แบบ 10 ขั้ว (Phoenix, MC 1,5/10-STF-3,81, 1827787, F.01U.
301.445)

2 ขั้วตอ Euroblock แบบ 12 ขั้ว (Phoenix, MC 1,5/12-STF-3,81, 1827800, F.01U.
108.397)

4 ขาตั้ง (กาวในตัว)

1 คูมือการใชงาน

1 คำแนะนำดานความปลอดภัยที่สำคัญ
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การติดตั้ง
อุปกรณน้ีพัฒนามาใหติดตั้งในแนวนอนที่ตูชั้นวางแบบธรรมดาขนาด 19 นิ้ว ตองติดตั้งอุปกรณโดยหามไมใหมีสิ่ง
ใดมาขวางกั้นชองระบายความรอนทุกดาน
ขณะติดตั้งอุปกรณในโครงเครื่องและตูชั้นวาง ตรวจสอบใหแนใจวาตองมีชองระบายความรอนระหวางดานขางของ
อุปกรณ และกำแพงตู/ชั้นวางจนถึงชั้นบนสุดหรือชองระบายของตู เพื่อใหอุปกรณระบายความรอนไดเพียงพอ ควร
มีพื้นที่วางอยางนอย 100 มม. เหนือตูเพ่ือระบายความรอน

!
คำเตือน!

อุณหภูมิภายนอกไมควรเกินคาสูงสุดที่ +45 °C

การติดตั้งสวนหนาของอุปกรณ
โปรดอางอิงภาพประกอบตอไปนี้สำหรับการติดตั้งสวนหนาของอุปกรณดวยสกรูและแหวนรอง 4 ตัว ขอแนะนำให
ยึดสกรูจากแผงดานหลังของอุปกรณเพราะจะไดไมทำลายสีที่เคลือบอยู

รูปภาพ 5.1: การติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับชั้นวางขนาด 19 นิ้ว

!

ระวัง!

ขอแนะนำใหใชรางติดตั้งขณะติดตั้งอุปกรณในชั้นวางหรือตูชั้นวาง เพื่อปองกันไมใหแผงดานหนาบิดเบี้ยว หาก
ตองนำอุปกรณวางซอนกันบนชั้นวาง (เชน ใชขาตั้งแบบมีกาวในตัวที่ใหมา) ตองพิจารณาการรับน้ำหนักสูงสุด
ของรางติดตั้ง โปรดอางอิงขอมูลจำเพาะทางเทคนิคจากผูผลิตรางชั้นวาง

รูปภาพ 5.2: การวางอุปกรณ์ซ้อนกันโดยใช้ขาตั้งที่ให้มา (ตัวอย่างจะมี 3 เครื่อง รางติดตั้งจะใช้กับเครื่องล่างสุดเท่านั้น)

ตองระวังไมใหอุปกรณสัมผัสกับ:

5
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– น้ำหยดหรือน้ำกระเซ็น
– แสงแดดสองตรง
– อุณหภูมิสูงหรือใกลกับแหลงความรอน
– ความชื้น
– ฝุนสะสมปริมาณมาก
– มีการสั่นสะเทือนแรงๆ
หากไมสามารถควบคุมสภาวะดังกลาวได ตองนำอุปกรณเขารับการตรวจเปนประจำเพื่อปองกันสัญญาณขาดหายซึ่ง
อาจเกิดจากสภาพแวดลอมที่ไมเอื้ออำนวย หากมีวัตถุหรือของเหลวเขาไปในเครื่อง ใหถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบ
ทันที และนำไปใหชางเทคนิคตรวจสอบกอนที่จะนำมาใชใหม
 

การติดตั้งโมดูล OM-1
โมดูลเสริม OM-1 สามารถติดตั้งบริเวณดานหลังของอุปกรณได โปรดดูรายการที่ 2 ใน ดานหลัง, หนา 11

รูปภาพ 5.3: มุมมองด้านหลังของโมดูล OM-1

สำหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโมดูล OM-1 โปรดดูที่คูมือของโมดูล OMNEO (F01U308252)
 

5.1
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การเชื่อมตอ

อินพุตสัญญาณเสียง

ระดับสายสัญญาณ
MIC/LINE IN

อินพุต Euroblock สามารถเชื่อมตอกับไมโครโฟนที่มีอิมพีแดนซไดหรือแหลงระดับสายสัญญาณเสียงต่ำ
อินพุตสัญญาณเสียงจะถูกปรับใหสมดุลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส คุณควรใชสัญญาณเสียงแบบปรับสมดุลท่ีอินพุต
ของอุปกรณทุกครั้งที่ทำได อุปกรณนี้จะมีขั้วตอ 3 ขาใหมาดวย สามารถใชสวนหนาตัดของตัวนำขนาด 0.14 มม.²
(AWG26) ถึง 1.5 มม.² (AWG16)
สายเชื่อมตอที่แนะนำ: สายสัญญาณแบบบาลานซพรอมปลอกหุมแบบยืดหยุน 2 x 0.14 มม.²

สายสัญญาณแบบบาลานซ
ภาพประกอบตอไปนี้แสดงสายสัญญาณแบบบาลานซของอินพุต (หรือเอาตพุต) สัญญาณเสียงบนอุปกรณ

รูปภาพ 6.1: สายสัญญาณแบบบาลานซ์

สายสัญญาณแบบไมบาลานซ
หากสายเชื่อมตอสั้นมากและสภาพโดยรวมไมมีสัญญาณรบกวน คุณก็สามารถเชื่อมตอสัญญาณแบบไมบาลานซได
ในกรณีนี ้จะตองสลับบริดจในข้ัวตอระหวางปลอกหุมและขากลับขั้ว (ดูภาพดานลาง) มิฉะนั้นแลว ระดับจะลดลงไป
6 dB อยางไรก็ตาม เพ่ือปองกันสัญญาณรบกวนจากภายนอก เชน สวิตชไฟ แหลงจายไฟหลัก สายควบคุม HF
ฯลฯ ขอแนะนำใหใชสายสัญญาณแบบบาลานซ

รูปภาพ 6.2: สายสัญญาณแบบไม่บาลานซ์
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6.1
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AUX IN

อินพุต RCA AUX IN 1/2 จะเชื่อมตอกับแหลงระดับสายสัญญาณสเตอริโอได สัญญาณสเตอริโอจะถูกรวมไว
สายเชื่อมตอที่แนะนำ: สาย AUX มาตรฐาน

อินพุตเครื่องขยาย

อินพุตสัญญาณเสียง AMP IN จะสามารถตอกับสัญญาณเอาตพุต 100 V (หรือ 70 V) ของเครื่องขยายกำลังแบบ
2 ชองสัญญาณสองตัว (สูงสุด 4 ชองสัญญาณเครื่องขยายกำลัง) เขากับบล็อค A หรือ B ของเราเตอร 2-in-6
นอกจากนี้ยังมีชองสัญญาณอินพุต 2 ชองสำหรับเครื่องขยายเสียงสำรอง
อุปกรณนี้จะมีขั้วตอ 6 ขาใหมาดวย สามารถใชสวนหนาตัดของตัวนำขนาด 0.14 มม.² (AWG26) ถึง 1.5 มม.²
(AWG16)
สายเชื่อมตอที่แนะนำ: สายเกลียว CU แบบยืดหยุน, LiY, 0.75 มม.²

การเดินสาย
ภาพประกอบตอไปนี้เปนภาพรวมของการเดินสายที่สามารถทำไดระหวางอินพุตสัญญาณเสียง AMP IN และ
เอาตพุตสัญญาณเสียง SPEAKER OUT โดยใชรีเลยในตัวเครื่อง PVA-4CR12 จะมีบล็อค A หรือ B ของเราเตอร
2-in-6 รวมอยูดวย บล็อคแตละตัวจะมีอินพุตปกติ 2 ชอง อินพุตเครื่องขยายสำรอง 1 ชอง และเอาตพุต6 ชอง
อินพุตเครื่องขยายสำรอง S1 ใชสำหรับเปลี่ยนเครื่องขยายที่เชื่อมตออยูกับอินพุต 1 ของบล็อคเราเตอร A และ B
สวนอินพุตเครื่องขยายสำรอง S2 ใชสำหรับเปลี่ยนเครื่องขยายที่เชื่อมตออยูกับอินพุต 2 ของบล็อคเราเตอร A และ
B

6.1.2
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เอาตพุตสัญญาณเสียง

ระดับสายสัญญาณ
สามารถเชื่อมตอชองเอาตพุตสัญญาณเสียง 4 ชองของตัวควบคุมผาน Euroblock หรือ RJ-45 ขอแนะนำใหใช
ชองเสียบ RJ-45 ในการเชื่อมตอเครื่องขยายสัญญาณเสียง PAVIRO การเชื่อมตอเอาตพุตในเครื่องจะระบุไวใน
ตารางดานลาง

Euroblock การทำงาน RJ-45

หมายเลข ขา

LINE OUT 1 1 - (เย็น) 7

2 + (รอน) 8

3 ชิลด ปลั๊ก

LINE OUT 2 1 - (เย็น) 5

2 + (รอน) 4

3 ชิลด ปลั๊ก

LINE OUT 3 1 - (เย็น) 3

2 + (รอน) 6

3 ชิลด ปลั๊ก

LINE OUT 4 1 - (เย็น) 1

2 + (รอน) 2

3 ชิลด ปลั๊ก

ตาราง 6.1: การเชื่อมต่อเอาต์พุตระดับสายสัญญาณเสียงภายในเครื่อง

แจงเตือน!

ความยาวสายเคเบิลโดยรวมสูงสุดระหวางตัวควบคุมกับเครื่องขยายสัญญาณเสียงคือ 100 ม.

Euroblock

 
เอาตพุตสัญญาณเสียงจะถูกปรับใหสมดุลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส คุณควรใชสัญญาณเสียงแบบปรับสมดุลที่
เอาตพุตของอุปกรณทุกครั้งที่ทำได อุปกรณนี้จะมีขั้วตอ 3 ขาใหมาดวย สามารถใชสวนหนาตัดของตัวนำขนาด
0.14 มม.² (AWG26) ถึง 1.5 มม.² (AWG16)
สายเชื่อมตอที่แนะนำ: สายสัญญาณแบบบาลานซพรอมปลอกหุมแบบยืดหยุน 2 x 0.14 มม.²

สายสัญญาณแบบบาลานซ
ภาพประกอบตอไปนี้แสดงสายสัญญาณแบบบาลานซของอินพุต (หรือเอาตพุต) สัญญาณเสียงบนอุปกรณ

6.2

6.2.1
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รูปภาพ 6.3: สายสัญญาณแบบบาลานซ์

 

RJ-45

การกำหนดขาของชองเสียบเอาตพุตสัญญาณเสียง LINE OUT 1-4 จะชวยใหสามารถเชื่อมตอตัวควบคุมเขากับ
ชองเสียบอินพุตสัญญาณเสียง RJ-45 ของเครื่องขยายสัญญาณเสียง PAVIRO โดยใชสายแพทชมาตรฐาน RJ-45

รูปภาพ 6.4: การกำหนดขาของช่องเสียบ LINE OUT 1-4

เอาตพุตลำโพง

เอาตพุตสัญญาณเสียงในอุปกรณจะใชตอกับโซนลำโพง 100 V (ขนาด 70 V) อุปกรณน้ีจะมีขั้วตอ 12 ขาใหมา
ดวย สามารถใชสวนหนาตัดของตัวนำขนาด 0.14 มม.² (AWG26) ถึง 1.5 มม.² (AWG16)
สายเชื่อมตอที่แนะนำ: สายเกลียว CU แบบยืดหยุน, LiY, 0.75 มม.²
ขั้วตอสามารถถอดออกไดเพื่อใหสะดวกกับการติดตั้ง คุณสามารถเชื่อมตอลำโพงไดหลายตัวจนกวาจะถึงจุดที่การ
สิ้นเปลืองพลังงานโดยรวมของเครือขายลำโพงจะสัมพันธกับคากำลังไฟที่ระบุของชองสัญญาณเครื่องขยาย โดยที่
ไมเกินคาความตานทานโหลดสูงสุดของเครื่องขยายกำลัง คากำลังไฟท่ีระบุและความตานทานโหลดสูงสุดของ
เอาตพุตสามารถดูไดจากเอกสารของเครื่องขยายกำลัง

6.2.2
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แจงเตือน!

สวนหนาตัดของตัวนำ
แรงดันไฟฟาจะตองถูกทอนลงสูงสุดไมนอยกวา 10% เพ่ือปองกันการลดทอนสัญญาณเตือน และเพื่อใหมีระดับ
สัญญาณโทนเสียงนำรองที่เพียงพอสำหรับโมดูล EOL (อุปกรณเสริม)

อันตราย!

เนื่องจากอาจะทำใหเกิดแรงดันไฟฟาที่เปนอันตรายท่ีเอาตพุตได (> คาสูงสุด 140 V) ขณะใชงาน ดังนั้น ตองเชื่อม
ตอโซนลำโพงตามขอกำหนดดานความปลอดภัยที่บังคับใช ขณะติดตั้งและใชงานเครือขายลำโพง 100 V ตอง
ปฏิบัติตามขอกำหนด VDE มาตรฐาน DIN VDE 0800 โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวของกับการใชงานเครือขายลำโพง
100 V ในระบบสัญญาณเตือน ขอควรระวังดานความปลอดภัยทั้งหมดจะตองยึดตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับ
3

ไมโครโฟนประกาศ

พอรต Call STation (CST) BUS เชื่อมตอไมโครโฟนประกาศเขากับตัวควบคุม พอรต RJ-45 แบบ 8 ขั้วจะมีทั้ง
แหลงจายไฟ อินเตอรเฟสควบคุม (CAN bus) และอินเตอรเฟสเสียง CST BUS ทุกอันจะรองรับไมโครโฟน
ประกาศสูงสุด 4 เครื่อง ดังนั้น จึงสามารถเชื่อมตอไมโครโฟนประกาศไดทั้งหมด 16 เครื่องเขากับหนึ่งตัวควบคุม

แจงเตือน!

จำเปนตองใชสายเคเบิลคูบิดเกลียวสำหรับการเชื่อมตอ CAN (4, 5), ตัวควบคุมเสียงกับไมโครโฟนประกาศ (3,

6) และเสียงไมโครโฟนประกาศกับตัวควบคุม (7, 8)

8: 

2: 

4: CAN_H (+)

5: CAN_L (-)

1 8

7: 

1: +24V DC

3: 

6: 

AUDIO CALL STATION TO CONTROLLER -

AUDIO CALL STATION TO CONTROLLER +

AUDIO CONTROLLER TO CALL STATION -

AUDIO CONTROLLER TO CALL STATION +

GND (CAN_GND)

รูปภาพ 6.5: การกำหนดขาของพอร์ต CST BUS

6.3
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8: 

5: CAN_L (-)

3: 

2: CAN_GND

1: +24V DC

7: 
8

1

4: CAN_H (+)

6: 

GND ( )

AUDIO CALL STATION TO CONTROLLER -

AUDIO CALL STATION TO CONTROLLER +

AUDIO CONTROLLER TO CALL STATION -

AUDIO CONTROLLER TO CALL STATION +

รูปภาพ 6.6: การกำหนดขาของขั้วต่อ CST BUS

สำหรับ CST BUS ขอกำหนดเกี่ยวกับสายท่ีใชแลว (ความยาว สวนหนาตัด ฯลฯ) จะเปนแบบเดียวกับอินเตอรเฟส
CAN bus (ดูที่หัวขอ CAN BUS) เนื่องจาก CST BUS จะรวมแหลงจายไฟสำหรับไมโครโฟนประกาศหรือ
ไมโครโฟนเสริมที่เชื่อมตออยูทั้งหมด ดังนั้นขณะเลือกความยาวสวนหนาตัดของสายจะตองคำนึงถึงการสิ้นเปลือง
พลังงานดวย โปรดอางอิงคูมือของไมโครโฟนประกาศสำหรับรายละเอียดการสิ้นเปลืองพลังงาน

แจงเตือน!

การปดใชงาน CST BUS ในตัวควบคุมจะกำหนดคาผานทาง IRIS-Net ระหวางกำหนดคาระบบ

อีเทอรเน็ต

การเชื่อมตอตัวควบคุมผานอินเตอรเฟสอีเทอรเน็ตจะทำใหตัวควบคุมสามารถสื่อสารกับ PC ได การกำหนดคาตัว
ควบคุมทำไดงายผานซอฟตแวร IRIS-Net และยังสามารถสั่งการและตรวจสอบทั้งระบบไดอีกดวย
ไฟแสดงสถานะ LED
อินเตอรเฟสอีเทอรเน็ตของตัวควบคุมมีไฟ LED สีสมและสีเขียวแสดงสถานะการเชื่อมตออีเทอรเน็ต หากไมไดตอ
สายเคเบิลเครือขาย ไฟ LED ทั้งสองดวงจะติดสวาง ไฟ LED แสดงการเชื่อมตอสีสมที่อยูดานซายของอินเตอรเฟส
อีเทอรเน็ตจะติดสวางทันทีที่ตัวควบคุมมีการเชื่อมตออีเทอรเน็ตกับอุปกรณอื่น (เชน สวิตชอีเทอรเน็ต) ไฟ LED
แสดงการทำงานของเครือขายสีเขียวที่อยูดานขวาของอินเตอรเฟสอีเทอรเน็ตจะสวางขึ้นชั่วครูทุกครั้งที่มีการถาย
โอนขอมูลอีเทอรเน็ต
สายไขว
เมื่อใชสายไขวเชื่อมตอตัวควบคุมเขากับ PC โดยตรง ตองสลับสายคูไขว 2 กับสายคูไขว 3 เพื่อใหสายสงและรับ
ขอมูลสลับกัน ในรุนที่มีฮับ/สวิตช การสับเปลี่ยนนี้จะดำเนินภายในเครื่อง

แรงดันของแหลงจายไฟ

เชื่อมตอแหลงจายไฟ DC 24 โวลต กับอินพุตกำลังไฟ DC อุปกรณนี้จะมีขั้วตอ 2 ขาใหมาดวย สามารถใชสวน
หนาตัดของตัวนำขนาด 0.2 มม.² (AWG24) ถึง 6 มม.² (AWG10)
สายเชื่อมตอที่แนะนำ: สายเกลียว CU แบบยืดหยุน, LiY, 4 มม.²

6.4

6.5
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อินพุต DC มีระบบปองกันข้ัวท่ีไมถูกตองและการโอเวอรโหลด ฟวสท่ีเกี่ยวของจะอยูในอุปกรณ และไมสามารถเขา
ถึงไดจากดานนอกอุปกรณ

!
คำเตือน!

หามเชื่อมตอขั้วบวก + กับกราวนด

CAN BUS

หัวขอนี้มีขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมตออุปกรณเขากับ CAN BUS และการตั้งคาที่อยู CAN ใหถูกตอง
การเชื่อมตอ
อุปกรณจะมีแจ็ค RJ-45 สองตัวสำหรับ CAN BUS แจ็คจะตอในรูปแบบขนาน และทำหนาที่เปนอินพุต และเชื่อม
โยงเครือขายเขาดวยกัน CAN bus สามารถใชกับอัตราขอมูลตางๆ ได โดยที่อัตราขอมูลจะตองมีสัดสวนสัมพันธกับ
ความยาวของบัสโดยออม หากเครือขายมีขนาดเล็ก สามารถมีอัตราขอมูลไดถึง 500 kbit/วินาที ในเครือขายที่
ใหญกวานี้ ตองลดอัตราขอมูล (ใหถึงอัตราขอมูลขั้นต่ำที่ 10 kbit/วินาท)ี โปรดดูที่สวนการกำหนดคาอัตราบอด
CAN

แจงเตือน!

มีการตั้งคาอัตราขอมูลลวงหนาที่ 10 kbit/วินาท ีจากโรงงาน

ตารางตอไปนี้จะอธิบายความสัมพันธระหวางอัตราขอมูลและความยาวของบัส/ขนาดเครือขาย ความยาวบัสที่เกิน
1,000 ม. จะตองใชกับอุปกรณขยายสัญญาณ CAN เทานั้น

อัตราขอมูล (หนวย kbit/วินาที) ความยาวบัส (หนวยเมตร)

500 100

250 250

125 500

62.5 1000

ตาราง 6.2: อัตราข้อมูลและความยาวบัสของ CAN BUS

แผนผังตอไปนี้จะแสดงการกำหนดพอรต CAN/ขั้วตอ CAN

รูปภาพ 6.7: การกำหนดพอร์ต CAN

6.6
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รูปภาพ 6.8: การกำหนดขั้วต่อ CAN

ขา การกำหนด สีของสายเคเบิล

T568A T568B

2 CAN_GND สีเขียว สีสม

4 CAN_H (+) สีน้ำเงิน

5 CAN_L (-) เสนสีน้ำเงิน

ตาราง 6.3: การกำหนดอินเตอร์เฟส CAN BUS

ขอมูลจำเพาะของสาย
ตามมาตรฐาน ISO 11898-2 คุณตองใชสายคูเกลียวแบบมีปลอกหุมที่มีอิมพีแดนซ 120 โอหมเปนสายถายโอน
ขอมูลสำหรับ CAN bus ตองมีตัวตานทานเทอรมิเนเตอร 120 โอหมที่ปลายทั้งสองดานเพ่ือใหเปนเทอรมิเนเตอร
ของสาย ความยาวบัสสูงสุดจะขึ้นอยูกับอัตราการถายโอนขอมูล ประเภทของสายถายโอนขอมูล และอุปกรณท่ีรวม
อยูในบัส

ความยาวบัส
(หนวยเมตร)

สายถายโอนสัญญาณ เทอรมิเนเตอร
(หนวยโอหม)

อัตราการถายโอน
ขอมูลสูงสุดความตานทานตอหนวย

(หนวย mΩ/m)
สวนหนาตัดของสาย

0 ถึง 40 < 70 0.25 ถึง 0.34 มม²
AWG23, AWG22

124 1000 kbit/วินาที
ที่ 40 ม.

40 ถึง 300 < 60 0.34 ถึง 0.6 มม²
AWG22, AWG20

127 500 kbit/วินาท ีที่
100 ม.

300 ถึง 600 < 40 0.5 ถึง 0.6 มม²
AWG20

150 ถึง 300 100 kbit/วินาท ีที่
500 ม.

600 ถึง 1000 < 26 0.75 ถึง 0.8 มม²
AWG18

150 ถึง 300 62.5 kbit/วินาที ที่
1000 ม.

ตาราง 6.4: ความสัมพันธ์สำหรับเครือข่าย CAN โดยมีอุปกรณ์ที่ร่วมอยู่ในบัสสูงสุด 64 เครื่อง

หากสายยาวและมีอุปกรณหลายตัวบน CAN bus ขอแนะนำใหใชตัวตานทานเทอรมิเนเตอรท่ีมีขนาดโอหมสูงกวา
120 โอหม เพื่อลดโหลดความตานทานสำหรับอินเตอรเฟสไดรเวอร ซึ่งจะชวยลดการสูญเสียแรงดันไฟฟาจาก
ปลายสายหน่ึงไปสูอีกสายหนึ่ง
ตารางตอไปนี้จะชวยใหสามารถทำการประเมินเบ้ืองตนสำหรับหนาตัดของสายท่ีจำเปนสำหรับความยาวบัสตางๆ
และจำนวนอุปกรณที่รวมอยูในบัส

ความยาวบัส (หนวยเมตร) จำนวนของอุปกรณบน CAN BUS

32 64 100

100 0.25 มม² หรือ AWG24 0.34 มม² หรือ AWG22 0.34 มม² หรือ AWG22

250 0.34 มม² หรือ AWG22 0.5 มม² หรือ AWG20 0.5 มม² หรือ AWG20

500 0.75 มม² หรือ AWG18 0.75 มม² หรือ AWG18 1.0 มม² หรือ AWG17

ตาราง 6.5: ส่วนหน้าตัดของสาย CAN BUS
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หากไมสามารถเชื่อมตออุปกรณที่รวมอยูเขากับ CAN bus โดยตรง จะตองใชสาย Stub (สายตอ) เนื่องจากจะตอง
มีตัวตานทานเทอรมิเนเตอร 2 ตัวอยูที่ CAN bus เสมอ ดังนั้นจึงไมสามารถตัดสัญญาณสาย Stub ได กอใหเกิด
สัญญาณสะทอนกลับ สงผลใหระบบบัสที่เหลือลดประสิทธิภาพลง เพื่อลดสัญญาณสะทอนกลับเหลานี้ สาย Stub จะ
ตองมีความยาวไมเกิน 2 เมตร และมีอัตราถายโอนขอมูลสูงสุดที่ 125 kbit/วินาที หรือความยาวสูงสุดที่ 0.3 ม. เมื่อ
มีอัตราบิตสูง ความยาวโดยรวมของสายตอท้ังหมดตองไมเกิน 30 ม.
ปฏิบัติตามขอมูลตอไปนี้:
– สำหรับการเชื่อมตอบนชั้นวาง สามารถใชสายแพ RJ-45 ท่ีมีอิมพีแดนซ 100 โอหม (AWG 24/AWG 26)

สำหรับระยะใกลๆ (ไมเกิน 10 ม.)
– ตองปฏิบัติตามแนวทางที่ระบุขางตนสำหรับการตอสายเครือขายเมื่อตอสายชั้นวางเขาดวยกันและสำหรับการ

ติดตั้งในอาคาร

นาฬิการอง

พอรตควบคุมสวนลางมีเอาตพุตพิเศษปองกันการลัดวงจรสำหรับอิมพัลสสลับข้ัว นาฬิการองที่เชื่อมตออยูจุดนี้จะปรับ
เวลาตามนาฬิกาของระบบหากตรวจพบความแตกตางกัน ตัวอยางเชน หลังจากไฟดับหรือตั้งคาดวยตัวเอง ตรวจ
สอบใหแนใจวานาฬิการองทั้งหมดเชื่อมตอดวยขั้วเดียวกัน

แจงเตือน!

จำนวนนาฬิการองสูงสุดที่อนุญาตใหตอกับเอาตพุต SC จะขึ้นอยูกับการสิ้นเปลืองพลังงานที่นาฬิการองใช
ตัวอยาง: เมื่อใชนาฬิการองที่มีการสิ้นเปลืองพลังงานอยูท่ี 12 mA จะสามารถตอนาฬิการองไดสูงสุด 80 เครื่อง

 

DCF77

พอรตควบคุมสวนบนมีอินพุตสำหรับตัวรับสัญญาณวิทยุของสัญญาณ DCF77 โปรดอานเอกสารที่ใหมาเมื่อทำการ
ตอตัวรับสัญญาณ DCF ของบริษัทอื่นเขากับตัวควบคุม

6.7

 

6.8
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รีเลยพรอมทำงาน

พอรตควบคุมสวนลางมีหนาสัมผัสสลับแบบไรความตางศักย READY หนาสัมผัสสลับจะสงสัญญาณแจงอุปกรณอื่นๆ
วาตัวควบคุมพรอมทำงาน หรือแจงความผิดปกติในระบบ ตารางตอไปนี้แสดงสถานะของหนาสัมผัสที่อาจเกิดขึ้น

สถานะ ตำแหนงสวิตช รายละเอียด

พรอมทำงาน (= ready) กำลังจายแรงดันไฟฟา กระบวนการบูต
อุปกรณเสร็จสิ้น และไมมีความผิดปกติใน
ระบบ รีเลยทำงาน

ไมพรอมทำงาน ไมมีการจาย/หยุดจายแรงดันไฟฟา หรือ
กระบวนการบูตอุปกรณยังไมเสร็จสิ้น หรือมี
ความผิดปกติในระบบ รีเลยมีแรงดันตก/ไมมี
ไฟฟา

ตาราง 6.6: หน้าสัมผัส READY

ตำแหนงหนาสัมผัสสลับสำหรับสถานะ "ไมพรอมทำงาน" จะแสดงบนอุปกรณ ซอฟตแวร IRIS-Net จะอนุญาตใหผู
ใชกำหนดประเภทความผิดพลาดที่หนาสัมผัสสลับควรจะเปล่ียนสลับไปและสงสัญญาณสถานะ "ไมพรอมทำงาน"
ในการผสานตัวควบคุมนี้เขากับระบบเตือนภัย ขอแนะนำใหใชหนาสัมผัสปดแบบปกติ (สแตนดบายกระแสไฟ) เชน
ขาดานซายและขวา

!

ระวัง!

โหลดสูงสุดของหนาสัมผัสพรอมใชงานคือ 32 V/1 A

อินพุตควบคุม

CONTROL IN

พอรต CONTROL IN จะแบงออกเปนสองสวน:
– ครึ่งบนจะมีอินพุตควบคุมที่กำหนดคาได มีการตรวจสอบ และไมแยกกัน 5 ชอง

6.9

6.10

6.10.1

PAVIRO Controller การเชื่อมตอ | th 27

  08-May-2017 | 04 | F01U306900



– ครึ่งลางจะมีอินพุตควบคุมที่กำหนดคาได แบบแยกกัน 5 ชอง
อุปกรณนี้จะมีขั้วตอแบบ 10 ขั้วใหมาดวย สามารถใชสวนหนาตัดของตัวนำขนาด 0.14 มม.² (AWG26) ถึง 1.5
มม.² (AWG16) สายเชื่อมตอที่แนะนำ: สายเกลียว CU แบบยืดหยุน, LiY, 0.25 มม.² พอรตควบคุมจะถูกกำหนด
คาใน IRIS-Net
 

!

ระวัง!

แรงดันไฟฟาสูงสุดที่อนุญาตบนอินพุตควบคุมคือ 32 V

รูปภาพ 6.9: การใช้อินพุตแบบแยกหรือมีการตรวจสอบของพอร์ต CONTROL IN

 

อินพุตควบคุมที่มีการตรวจสอบ
อินพุตควบคุมที่มีการตรวจสอบสามารถใชเปน
– อินพุต (สูง/ต่ำ) ทั่วไป (ต่ำ ≤ 5 V หรือสูง ≥ 10 V),
– อินพุตแบบอะนาล็อก (0–24 V) หรือ
– อินพุตแบบที่มีการตรวจสอบสภาวะวา ทำงาน, ไมทำงาน, วงจรขาด หรือลัดวงจร
เมื่อใชอินพุตที่มีการตรวจสอบ (เชน สำหรับเชื่อมตอ CIE) ใหเพ่ิมตัวตานทานตามภาพขางตน (หากยังไมมีอยูใน
เอาตพุตของอุปกรณที่เชื่อมตอ)

แจงเตือน!

อินพุตท่ีมีการตรวจสอบจะติดตั้งตัวตานทานแบบดึงขึ้นขนาด 8.2 kΩ ไวในตัว ขากราวนดจะมีฟวสที่ตั้งคาใหมเอง
ได 140 mA ติดตั้งอยู

 

อินพุตควบคุมแบบแยกกัน
อินพุตควบคุมแบบแยกกันสามารถใชเปนอินพุต (สูง/ต่ำ) ทั่วไป (ต่ำ <= 5 V หรือสูง >= 10 V) เทานั้น อินพุตนี้จะ
สอดคลองกับมาตรฐาน VDE 0833-4
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ANALOG CONTROL IN

พอรตควบคุมสวนบนมีอินพุตควบคุมที่ตั้งโปรแกรมไดอยางอิสระ 8 ชองสำหรับแรงดันไฟฟาตั้งแต 0 ถึง 10 โวลต
อินพุตจะมีหมายเลข 1 ถึง 8 กำกับไว ตัวควบคุมจะจายแรงดันไฟฟาไปยังอุปกรณควบคุมที่เชื่อมตออยูภายนอก
เชน โพเทนชิออมิเตอร แรงดันไฟฟาจะจายไปท่ีพอรตควบคุมที่เชื่อมตอสำหรับ 10V REF และกราวนด

รูปภาพ 6.10: ตัวอย่างการทำงานของอินพุตควบคุมและการใช้สัญญาณอินพุตอะนาล็อก

 
อินพุตควบคุมที่มีการตรวจสอบสามารถใชเปนอินพุตควบคุมแบบดิจิตอลได อินพุตควบคุมจะเชื่อมตอกับกราวนดอยู
ภายในผานตัวตานทาน หากอินพุตเชื่อมตออยูกับขา 10 V REF หรือแรงดันไฟฟาภายนอก อินพุตจะสลับเปน
สถานะทำงาน (On)

!

ระวัง!

แรงดันไฟฟาสูงสุดที่อนุญาตบนอินพุตควบคุมคือ 32 V

6.10.2
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รูปภาพ 6.11: ตัวอย่างการทำงานของอินพุตควบคุมและการใช้สัญญาณอินพุตอะนาล็อก 2 สัญญาณ

เอาตพุตควบคุม

CONTROL OUT

เอาตพุตควบคุม
เอาตพุตควบคุมที่สามารถตั้งโปรแกรมไดอยางอิสระไดรับการออกแบบใหเปนเอาตพุตขั้วตอแบบเปดที่มีความ
ตานทานสูง (เปด) ขณะท่ีไมทำงาน (OFF/ไมทำงาน) เมื่อทำงาน (ON/ทำงาน) เอาตพุตจะปดลงกราวนด

!

ระวัง!

กระแสไฟฟาสูงสุดตอเอาตพุตที่อนุญาตคือ 40 mA แรงดันไฟฟาสูงสุดที่อนุญาตคือ 32 V

ในการสั่งการอุปกรณภายนอกที่เชื่อมตอ แหลงแรงดันไฟฟาจะมีอยูในการเชื่อมตอ V (แรงดันไฟฟาที่การเชื่อมตอ
V จะเทากับแรงดันไฟฟาอินพุตของอุปกรณ) โปรดดูภาพประกอบดานลาง ขากราวนดจะมีฟวสที่ตั้งคาใหมเองได
750 mA ติดตั้งอยู

 

6.11

6.11.1
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รูปภาพ 6.12: การเชื่อมต่อรีเลย์และหน้าสัมผัสการควบคุมของ CIE เข้ากับพอร์ต CONTROL OUT

รีเลยควบคุม
สามารถใชรีเลยควบคุม REL (หนาสัมผัสสลับ) เปนเอาตพุตที่สอดคลองตามมาตรฐาน VDE 0833-4
ซอฟตแวร IRIS-Net จะอนุญาตใหผูใชกำหนดคาพารามิเตอรหรือประเภทความผิดพลาดที่หนาสัมผัสสลับควรจะ
เปลี่ยนสลับไป ในการผสานอุปกรณนี้เขากับระบบเตือนภัย ขอแนะนำใหใชหนาสัมผัสแบบปกติปด (สแตนดบาย
กระแสไฟ)

!

ระวัง!

โหลดสูงสุดของรีเลยควบคุมคือ 32 V/1 A

4CR12

4R24

CIE

รูปภาพ 6.13: การกำหนดค่าหน้าสัมผัส REL (VDE 0833-4)
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CONTROL OUT HP

พอรตควบคุมสวนลางมีเอาตพุตควบคุม high power (HP) ที่ตั้งโปรแกรมไดอิสระ 6 ชองโดยมีหมายเลข 1 ถึง 6
กำกับไว ในโหมดไมทำงาน (Off) เอาตพุตควบคุมเหลานี้จะเปด และเมื่ออยูในโหมดทำงาน (On) เอาตพุตเหลานี้
จะปดถึงกราวนด ในการสั่งการอุปกรณภายนอกที่เชื่อมตอ แหลงแรงดันไฟฟาจะมีอยูในการเชื่อมตอ V โปรดดูภาพ
ประกอบดานลาง

แจงเตือน!

คาแรงดันไฟฟาที่ใชเปนแรงดันไฟฟาสำหรับจายใหกับตัวควบคุมจะอยูที่เอาตพุต V เสมอ

!

ระวัง!

กำลังไฟฟาสูงสุดบนเอาตพุต V ที่อนุญาตคือ 200 mA

รูปภาพ 6.14: ตัวอย่างการทำงานของเอาต์พุตควบคุมกำลังสูง (ไฟ LED พร้อมตัวต้านทานอนุกรม)

6.11.2
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การกำหนดคา
IRIS-Net
ซอฟตแวร IRIS-Net บน PC ใชสำหรับกำหนดคาและสั่งการระบบ PAVIRO โดยจะสามารถกำหนดคาโดยรวม
ของตัวควบคุมและอุปกรณที่เชื่อมตอแบบออฟไลนโดยใช PC ได (ไมตองเชื่อมตอ PC เขากับตัวควบคุม) จากนั้น
สามารถถายโอนการกำหนดคานี้โดยเชื่อมตอ PC กับตัวควบคุมผานอีเทอรเน็ต นอกเหนือจากการกำหนดคา IRIS-
Net ยังสามารถตรวจสอบและตรวจติดตามระบบได สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง IRIS-Net บน PC ของ
คุณ โปรดดูไฟล “iris_readme.pdf” ระหวางการติดตั้ง คูมือการใชงาน IRIS-Net จะถูกคัดลอกลงใน PC ของ
คุณ

ระบบเชื่อมตอเครือขาย
สามารถเชื่อมตอตัวควบคุมเขากับเครือขาย TCP/IP ผานอินเตอรเฟสอีเทอรเน็ตบนแผงดานหลัง ตัวควบคุมมีการ
กำหนดคาเครือขายตอไปนี้ตามคาดีฟอลต:

พารามิเตอร คา

ที่อยู IP 192.168.1.100

Subnet mask 255.255.255.0

เกตเวย 192.168.1.1

DHCP ปดใชงาน

ตาราง 7.1: การตั้งค่าจากโรงงานสำหรับอินเตอร์เฟสอีเทอร์เน็ต

ที่อยู IP ตองมีเพียงคาเดียว เชน กำหนดใหกับอุปกรณเพียงเครื่องเดียว (โฮสต) ในหน่ึงเครือขาย หากใชอีเทอร
เน็ตใหมในการสั่งการตัวควบคุม ขอแนะนำใหคง ID เครือขายและ Subnet mask เดิมไว เมื่อผสานรวมตัวควบคุม
เขากับอีเทอรเน็ตที่มีอยู ตองปรับการกำหนดคาเครือขายของตัวควบคุม คุณสามารถคงที่อยู IP เดิมของตัวควบคุม
ไวไดหาก
– มีตัวควบคุมเพียงตัวเดียวเชื่อมตออยูกับกำหนดาเครือขายเดิมผานอีเทอรเน็ต และ
– สามารถคง ID เครือขาย 192.168.1 และ
– ไมมีอุปกรณใดมีโฮสต ID 100
หากไมตรงตามเงื่อนไขทั้งสามขอ ก็ตองเปลี่ยนที่อยู ID ของตัวควบคุม

การแสดงอัตราบอด CAN
ในการแสดงอัตราบอด CAN ใหกดปุม ปุมแบบฝง คางไวอยางนอย 1 วินาที ไฟสัญญาณที่แผงดานหนา 3 ดวงจะ
แสดงอัตราบอดเปนเวลา 2 วินาที โปรดดูรายละเอียดในตารางตอไปนี้

อัตราบอด (หนวย kbit/
วินาที)

ไฟแสดงสถานะโซน ของ
โซน 11

ไฟแสดงสถานะโซน ของ
โซน 12

ไฟสัญญาณเครือขาย

10 ปด ปด เปด

20 ปด เปด ปด

62.5 ปด เปด เปด

125 เปด ปด ปด

250 เปด ปด เปด

500 เปด เปด ปด

ตาราง 7.2: การแสดงอัตราบอด CAN ผ่านทางไฟสัญญาณบนแผงด้านหน้า

7

7.1

7.2
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แจงเตือน!

แกไขอัตราบอด CAN

ใชซอฟตแวร IRIS-Net แกไขอัตราบอด CAN
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การทำงาน
ตามขอมูลทางเทคนิคที่ระบุสำหรับผลิตภัณฑนี ้ตัวควบคุมสามารถใชควบคุมและตรวจสอบระบบการเตือนดวยเสียง
และระบบเสียงประกาศสาธารณะ PAVIRO ในการติดตั้งในอาคาร
ตัวควบคุมไมไดเปนอุปกรณสแตนดอโลน ขอกำหนดขั้นต่ำสำหรับการทำงาน ไดแก:
1. มีการกำหนดคาอะแดปเตอรหลัก (24 V) ไวเพียงพอกับความตองการกำลังไฟของระบบ
2. หากใชอุปกรณน้ีรวมกับไมโครโฟนประกาศ: จำนวนไมโครโฟนประกาศที่ตองการ (สูงสุด 16 เครื่อง) และ

สายเชื่อมตอที่สัมพันธกัน
3. หากตองการใชองคประกอบดานเสียงของอุปกรณนี้: เครื่องขยายกำลังพรอมสาย และลำโพงพรอมสาย
4. หากตองซิงโครไนซนาฬิกาแบบเรียลไทมในเครื่องกับสัญญาณเวลา DCF77: เสารับสัญญาณ DCF77 พรอม

สาย (คุณสมบัตินี้สามารถใชไดเฉพาะภูมิภาคที่สามารถรับสัญญาณ DCF77 และมีความแรงของสัญญาณ
เพียงพอ หรือใชตัวแปลงขอมูลเวลาที่แตกตางออกไปเปน DCF77)

5. หากตองควบคุมนาฬิการอง: จำนวนนาฬิการองที่ตองการพรอมสาย
6. หากตองใชรีเลยสายและ/หรืออินพุตหรือเอาตพุตควบคุมเสริม: เราเตอรและสายตอที่สัมพันธกัน

การตรวจสอบสาย
มีทางเลือกตางๆ สำหรับการตรวจสอบสายลำโพง 3 ทางเลือก ซึ่งแตกตางกันที่ประสิทธิภาพ คาใชจาย และความ
เหมาะสมสำหรับการใชงานและสถานการณที่หลากหลาย
โดยทั่วไปแลว อุปกรณสามารถตรวจหาวงจรเปดและการลัดวงจร ในกรณีวงจรเปด จะมีการสรางเฉพาะขอความ
แสดงความผิดปกติเทาน้ัน ในกรณีการลัดวงจร จะมีการสรางขอความแสดงความผิดปกติและสายลำโพงจะปดใช
งานโดยอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบตอสายลำโพงอื่นๆ

การวัดอิมพิแดนซ
ตัวควบคุม PVA-4CR12 มาพรอมฟงกชันการวัดอิมพิแดนซของสายลำโพง ฟงกชันนี้จะวัดกระแสไฟฟาเอาตพุต
และแรงดันไฟฟาเอาตพุตที่เปนไปได คาอิมพีแดนซของสายลำโพงท่ีเชื่อมตอจะถูกคำนวณโดยใชการวัดเหลานี้
เนื่องจากความถี่และอุณหภูมิจะมีความเชื่อมโยงกับสายลำโพง คาที่ไดรับอาจแตกตางกันอยางมาก ขอแนะนำใหใช
สัญญาณไซนตอเนื่องที่มีความถี่ที่เหมาะสมในการวัด การวัดแรงดันและกระแสไฟฟาไมไดเปนการวัดปรับเทียบของ
คาสัมบูรณ คาที่ไดจากการวัดจะถูกเทียบกับการวัดอางอิงที่ตองการ และมีการระบุสถานะเหมาะสม/ไมเหมาะสมตาม
ผลตางของคาทั้งสองนี้ หากมีการเปลี่ยนตัวควบคุม ตองดำเนินการวัดอางอิงอีกครั้ง การวัดอิมพีแดนซจะไดรับการ
กำหนดคาโดยใชซอฟตแวร IRIS-Net

พารามิเตอร คา การตั้งคาดีฟอลต
(IRIS-Net)

ชวงอิมพิแดนซ 20–10000 Ω (สัมพันธกับ 500 W ถึง 1 W)  

ความทนทานอิมพีแดนซ 6% ± 2 Ω  

ชวงความถี่ 20–4000 Hz 30 Hz

ชวงแรงดันไฟฟา 0.1–1.0 V 0.5 V

ตาราง 8.1: ข้อกำหนดการวัดอิมพิแดนซ์

แจงเตือน!

อิมพีแดนซรวมที่เชื่อมตอที่เอาตพุตบนเครื่องขยายเสียง (ลำโพงและการเดินสาย) ตองอยูภายในชวงอิมพีแดนซท่ี
ระบุในดานความถี่ทดสอบ (ดูตารางที่ชื่อวา “ขอกำหนดการวัดอิมพิแดนซ”)

แจงเตือน!

ตองทำตามคำแนะนำตอไปนี้เพ่ือตรวจหาความเสียหายที่สายของลำโพงเดี่ยว หรือความลมเหลวของลำโพงเดี่ยว:

อยาตอลำโพงมากกวา 5 ตัวกับสายลำโพงหนึ่งสาย ลำโพงทั้งหมดในสายลำโพงตองมีอิมพีแดนซเทากัน

8

8.1

8.1.1
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โมดูลรอง EOL
เทคโนโลยีที่ปลายสาย (EOL) ทำใหสามารถตรวจสอบการลัดวงจรและความขัดของของสายลำโพงได สามารถใช
โมดูล EOL สำหรับการตรวจสอบถาวรในสายลำโพงที่ใชงานและไมไดใชงานอยู เชน สำหรับสายลำโพงที่มีเสียง
ดนตรีแบ็คกราวนดถาวร หรือหากมีการใชงานการควบคุมระดับเสียงแบบพาสซีฟ
วิธีการทำงาน
โมดูลรอง EOL PVA-1WEOL จะติดตั้งอยูที่ปลายสายลำโพง มีการใชงานสายลำโพงสำหรับทั้งแหลงจายไฟของ
โมดูล (ผานโทนเสียงนำรองที่ไมสามารถไดยิน) และสำหรับการสื่อสารสองทิศทางระหวางอุปกรณหลัก EOL ใน
วงจรเอาตพุตและโมดูลรอง EOL (การใชสญัญาณความถี่ต่ำมากๆ) หากเกิดขอผิดพลาดในการสื่อสาร - ตัวอยาง
เชน อุปกรณหลัก EOL ไมไดรับการตอบสนองจากอุปกรณรอง - จึงมีการสรางขอความแสดงขอผิดพลาดขึ้น การ
ระบุที่อยูที่ไมซ้ำกันของโมดูลรองหมายความวาจะสามารถเชื่อมตอโมดูลรองกับสายลำโพงไดหนึ่งสาย
สำหรับการสื่อสารระหวางอุปกรณหลักและโมดูลรอง โมดูลรอง EOL ตองเชื่อมตอกับกราวนด ปลอกหุมบนสาย
ลำโพง สายลำโพงที่ไมมีลวดโลหะ หรือจุดตอสายดินที่ใชได - เชน สายดินที่ปลอดภัยของระบบแหลงจายไฟ
สามารถนำมาใชเพื่อจุดประสงคน้ีได ความตานทาน RG ระหวางสายเอาตพุตของเครื่องขยายเสียงและสายดินตอง
อยูที่ 1.5 MΩ เปนอยางนอย ความจุ CG ระหวางสายเอาตพุตของอุปกรณและสายดินตองไมเกิน 400 nF

+

-

 -

Filter DC/DC

Send/
Receive

Control

Address

Speaker +

Speaker -

Shield / Wire / Ground
RG CG

รูปภาพ 8.1: แผนผังวงจร (RG และ CG เกิดจากการติดตั้งลำโพง เช่น ประเภทและความยาวของสายไฟ)

การตั้งคาฟงกชันการตรวจสอบ EOL
เชื่อมตอโมดูลรอง EOL กับปลายสายลำโพง ตั้งคาที่อยูที่ตองการที่สวิตช DIP ➊ โปรดดูรายละเอียดจากหมายเหตุ
เกี่ยวกับการติดตั้งของ PVA-1WEOL

1

2

EOL ของ Plena
คุณสามารถใชแผงควบคุมที่ปลายสายของ Plena สำหรับการตรวจสอบสายลำโพงที่ใชงานและไมไดใชงานอยู
อยางถาวร สามารถใชโมดูล PLN-1EOL เชน สำหรับสายลำโพงที่มีเสียงดนตรีแบ็คกราวนดถาวร หรือหากมีการ
ใชงานการควบคุมระดับเสียงแบบพาสซีฟ เปนตน
PLN-1EOL แผงควบคุมที่ปลายสาย Plena จะตรวจสอบวามีสัญญาณโทนเสียงนำรองในสายลำโพงหรือไม แผง
ควบคุมจะตอเขาที่ปลายสายลำโพง และจะตรวจจับสัญญาณโทนเสียงนำรอง สัญญาณน้ีมีอยูในสายตลอดเวลา เชน
เมื่อเลนเสียงดนตรีแบ็คกราวนด (BGM) เมื่อกำลังมีการเรียก และเมื่อไมมีสัญญาณ โทนเสียงนำรองเปนเสียงที่ไม
ไดยินและอยูที่ระดับต่ำมาก (เชน -20 dB) เมื่อมีสัญญาณโทนเสียงนำรอง ไฟ LED จะติดสวาง และหนาสัมผัสบน

8.1.2

8.1.3
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แผงตรวจสอบจะปด เมื่อโทนเสียงนำรองไมทำงาน หนาสัมผัสจะเปด และไฟ LED จะปด ถาติดตั้งที่ปลายสาย
ลำโพง จะมีการทำงานตลอดทั้งสาย การมีสัญญาณโทนเสียงนำรองไมขึ้นอยูกับจำนวนลำโพงในสาย โหลดในสาย
หรือประจุกระแสไฟฟาในสาย สามารถใชหนาสัมผัสเพื่อตรวจจับและรายงานความผิดปกติในสายลำโพง
สามารถตอแผงควบคุม EOL หลายแผงแบบตอโยงกันไปเรื่อยๆ (daisy‑chained) เขากับอินพุตความผิดปกติจุด
เดียว ซึ่งทำใหสามารถตรวจสอบสายลำโพงที่มีการตอแยกหลายสายได เนื่องจากเสียงดนตรีแบ็คกราวนดมี
สัญญาณโทนเสียงนำรอง จึงไมจำเปนตองหยุดเสียงดนตรีแบ็คกราวนด
โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งและการกำหนดคาในคูมือระบบ

โทนเสียงนำรอง
อุปกรณนี้มีตัวสรางโทนเสียงนำรองภายในเครื่องที่สามารถกำหนดคาไดและเครื่องขยายสัญญาณเสียง ซึ่งสามารถ
สลับไปยังโซนผูพูดได ตัวสรางโทนเสียงนำรองจะไดรับการกำหนดคาโดยใชซอฟตแวร IRIS-Net

พารามิเตอร คา/ชวง การตั้งคาดีฟอลต (IRIS-
Net)

สถานะของตัวสราง เปด/ปด ปด

ความถี่สัญญาณ 18000–21500 Hz 21000 Hz

แอมพลิจูดของสัญญาณ (ขึ้นอยูกับโหลด) 1–10 V 8 V

แจงเตือน!

ภายใตสถานการณบางอยาง (เชน ระดับสัญญาณสูงหรือลำโพงที่มีความไวในชวงความถี่สูง) บุคคลอื่นๆ อาจ
ไดยินโทนเสียงนำรองได ในกรณีนี ้ใหเพิ่มความถี่ของโทนเสียงนำรอง

8.2
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การบำรุงรักษา
การอัปเดตเฟรมแวร
IRIS-Net สามารถใชอัปเดตเฟรมแวรของตัวควบคุม โปรดดูเอกสารประกอบ IRIS-Net

!
คำเตือน!

หากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไมถูกตอง อาจมีความเสี่ยงจากการระเบิดได ตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ดวยแบตเตอรี่ชนิดเดียวกัน
หรือเทียบเทาเทานั้น

9
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ขอมูลทางเทคนิค
สัญญาณเสียง อินพุตสัญญาณเสียง 8 ชอง, เอาตพุตสัญญาณเสียง 4

ชอง

ความปลอดภัย/การสำรองการทำงาน การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบระบบ Watchdog
เอาตพุตความผิดปกติ

การกำหนดคา PC และซอฟตแวรควบคุม – ตัวสรางการกำหนดคา: การกำหนดคาระบบที่
งายดาย

– IRIS-Net: การผสานรวมตัวควบคุม เครื่องขยาย
สัญญาณเสียง ไมโครโฟนประกาศ เราเตอร และ
การควบคุมอุปกรณตอพวง; การกำหนดคา การ
ควบคุม และการตรวจสอบสำหรับระบบเสียง
ทั้งหมด; แผงควบคุมสำหรับผูใชที่ตั้งโปรแกรมได
และระดับการเขาใช

– Hot Swapper (รวมอยูในแพคเกจ IRIS-Net):
การอัปเดตขอความที่งายดายระหวางรันไทม

การตอบสนองความถี่ (อางอิง 1 kHz) 20 Hz ถึง 20 kHz (-0.5 dB)

อัตราสวนสัญญาณตอสัญญาณรบกวน (ตัวถวงน้ำหนัก
A)

Line เขา ถึง Line ออก: 106 dB โดยทั่วไป

THD+N < 0.05%

Crosstalk (ระดับสาย) Line เขา ถึง Line ออก (อัตราการขยาย 0 dB): <
100 dB ที่ 1 kHz

อัตราการสุมตัวอยาง 48 kHz

ความละเอียดในการประมวลผล DSP การแปลง A/D และ D/A แบบ linear 24 บิต, ประมวล
ผล 48 บิต

อินพุตเสียง (ระดับไมโครโฟน/สาย) MIC/LINE: พอรตแบบ 3 ขา 2 ตัว ที่สมมาตรแบบ
อิเล็กทรอนิกส
AUX: 2 ✕ Stereo RCA

– ระดับอินพุต (ที่กำหนด) MIC/LINE: 15 dBu
AUX: 9 dBu

– ระดับอินพุต (สูงสุด กอนคลิป) MIC/LINE: 18 dBu
AUX: 12 dBu

– อิมพิแดนสอินพุต MIC/LINE: 2.2 kΩ
AUX: 8 kΩ

– การกำจัดสัญญาณทั่วไป MIC/LINE: > 50 dB

– กำลัง Phantom, สลับได MIC/LINE: 48 V DC

– การแปลง A/D 24 บิต, Sigma-Delta, การสุมตัวอยางเกิน 128 ครั้ง

อินพุตเสียง (100 V) AMP IN: พอรตแบบ 6 ขา 2 พอรต

– แรงดันไฟฟาสูงสุด 120 V

– กระแสไฟฟาสูงสุด 7.2 A

10

PAVIRO Controller ขอมูลทางเทคนิค | th 39

  08-May-2017 | 04 | F01U306900



– กำลังไฟสูงสุด 500 W

เอาตพุตเสียง (ระดับสาย) LINE OUT: 1 x RJ-45, พอรตแบบ 3 ขา 4 พอรต

– ระดับเอาตพุต (ที่กำหนด) 6 dBu

– ระดับเอาตพุต (สูงสุด กอนคลิป) 9 dBu

– อิมพีแดนซเอาตพุต <50 Ω

– โหลดอิมพีแดนซต่ำสุด 400 Ω

– การแปลง D/A 24 บิต, Sigma-Delta, การสุมตัวอยางเกิน 128 ครั้ง

เอาตพุตเสียง (100 V) SPEAKER OUT: พอรตแบบ 12 ขา 2 พอรต

– แรงดันไฟฟาสูงสุด 120 Veff

– กระแสไฟฟาสูงสุด 7.2 A

– กำลังไฟสูงสุด 500 W

– Crosstalk (100 V) AMP IN ถึง SPEAKER OUT: < 100 dB ที่ 1 kHz
โดยมีโหลด 1 kΩ

บัสของไมโครโฟนประกาศ (CST) 4 ✕ กำลังไฟในตัว+CAN+อินเตอรเฟสสัญญาณเสียง,
RJ-45

– กำลังไฟ +24 V DC, ฟวสอิเล็กทรอนิกส

– CAN 10, 20 หรือ 62.5 kbit/วินาที

– สัญญาณเสียง สมมาตรแบบอิเล็กทรอนิกส

– ความยาวสูงสุด 1000 ม.

ANALOG CONTROL IN 1 ✕ พอรตแบบ 12 ขา

– อินพุตควบคุม – 8 (อะนาล็อก 0-10 V/ควบคุมแบบลอจิก; ต่ำ: U
≤ 5 V DC; สูง: U ≥ 10 V DC; Uสูงสุด = 32 V

DC)

– เอาตพุตอางอิง – +10 V, 100 mA
– GND

– อินพุตการซิงคเวลา 1 (เครื่องรับสัญญาณ DCF-77)

CONTROL OUT HP 1 ✕ พอรตแบบ 12 ขา

– เอาตพุตควบคุม – เอาตพุตกำลังไฟฟาสูง 6 ชอง (ขั้วตอแบบเปด,
Uสูงสุด = 32 V, Iสูงสุด = 1 A)

– เอาตพุตอางอิง V – +24 V, Iสูงสุด = 200 mA

– เอาตพุตพรอมทำงาน/ความผิดปกติ 1 (หนาสัมผัสรีเลย NO/NC, Uสูงสุด = 32 V, Iสูงสุด=

1 A)

– เอาตพุตนาฬิการอง 1 (24 V DC, สูงสุด 1 A)

CONTROL IN พอรตแบบ 10 ขา 2 ตัว
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– อินพุตควบคุม – อินพุตที่มีการตรวจสอบ 5 ชอง (0–24 V, Uสูงสุด =

32 V)
– อินพุตแบบแยก 5 ชอง (ต่ำ: U ≤ 5 V DC; สูง: U

≥ 10 V DC; Uสูงสุด = 32 V)

CONTROL OUT พอรตแบบ 10 ขา 2 ตัว

– เอาตพุตควบคุม เอาตพุตกำลังต่ำ 12 ชอง (ขั้วตอแบบเปด, Uสูงสุด = 32

V, Iสูงสุด = 40 mA)

– รีเลยควบคุม 1 (หนาสัมผัสรีเลย NO/NC, Uสูงสุด = 32 V, Iสูงสุด=

1 A)

อินเตอรเฟส  

– อีเทอรเน็ต 1 ✕ RJ-45, 10/100 MB (สำหรับการเชื่อมตอ PC)

– พอรต CAN BUS 2 ✕ RJ-45, 10 ถึง 500 kbit/วินาที (สำหรับการ
เชื่อมตอเครื่องขยายเสียง, เราเตอร)

– โมดูลอินเตอรเฟซ OM-1 (อุปกรณเสริม) ขั้วตออีเทอรเน็ต (หลัก / รอง)
100/1000 Mbit/s, RJ-45, มีการแยกหมอแปลงใน
ตัว

อินพุตกำลังไฟ DC 21–32 V DC

ปริมาณการใชพลังงาน 10 ถึง 250 W

อุณหภูมิในการทำงาน -5 °C ถึง +45 °C (+23 °F ถึง +113 °F)

อุณหภูมิในการเก็บรักษาและเคลื่อนยาย -40 °C ถึง +70 °C (-40 °F ถึง +158 °F)

สภาพแวดลอมสนามแมเหล็กไฟฟา E1, E2, E3

ขนาดของผลิตภัณฑ (ความกวาง ✕ ความสูง ✕ ความ
ลึก)

19 นิ้ว, 2 HU, 483 x 88.2 x 391 มม.

น้ำหนักสุทธิ 8.0 กก.

น้ำหนักในการขนสง 9.5 กก.

มาตรฐาน
อุปกรณนี้ตรงตามมาตรฐานตอไปนี้:
– IEC 60065
– EN 61000-6-3
– EN 50130-4
– EN 60945
– EN 60950
– EN 54-16
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