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ความปลอดภัย
อันตราย!

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

!
คำเตือน!

ความเสี่ยงระดับกลาง: แสดงถึงเหตุการณที่อาจเกิดอันตรายได
หากไมหลีกเลี่ยง จะสงผลใหเกิดการบาดเจ็บตอรางกายเล็กนอยหรือปานกลาง

!

ขอควรระวัง!

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

!

ขอควรระวัง!

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

!

ขอควรระวัง!

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
เราเตอร 24 โซน PVA-4R24 เปนชุดขยายโซนสำหรับระบบ PAVIROPVA-4R24 เพิ่ม 24 โซน, 20 GPI, 24
GPO และรีเลยควบคุม 2 ตัวเขาในระบบ โดยควบคุมและสั่งการผาน CAN bus โดย PVA-4CR12 (ตัวควบคุม)
สามารถเชื่อมตอเราเตอรภายนอกเขากับตัวควบคุมไดถึง 20 เครื่อง เราเตอรหนึ่งเครื่องสามารถรองรับโหลดของ
ลำโพงไดถึง 4000 W โหลดสูงสุดของหนึ่งโซนคือ 500 W
ไฟแสดงสถานะโซนที่ดานหนาจะแสดงสถานะปจจุบันของทุกโซน:
– สีเขียว: โซนที่ใชสำหรับเหตุการณปกติ
– สีแดง: โซนที่ใชสำหรับเหตุการณฉุกเฉิน
– สีเหลือง: พบความผิดปกติของโซน
– ดับ: โซนอยูในสถานะไมทำงาน

2
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ภาพรวมของระบบ

แผงดานหนา

หมายเลข สัญลักษณ สวนประกอบ รายละเอียด

1 ไฟแสดงสถานะโซน แสดงสถานะของโซน:
– สีเขียว = โซนที่ใชสำหรับเหตุการณปกติ
– สีเหลือง = พบความผิดปกติของโซน (หมายเหต:ุ การ

แสดงสถานะนี้มีลำดับความสำคัญสูงสุด)
– สีแดง =โซนที่ใชสำหรับเหตุการณฉุกเฉิน
– ดับ = โซนอยูในสถานะไมทำงาน

2 ไฟสัญญาณเตือนความ
ผิดปกติทั่วไป

ไฟสัญญาณนี้จะติดสวางเปนสีเหลืองหากพบความผิดปกติใน
อุปกรณ
หมายเหต:ุ สามารถกำหนดประเภทของความผิดปกติที่จะ
แสดงผานไฟแสดงสถานะนี้ได

3

3.1
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หมายเลข สัญลักษณ สวนประกอบ รายละเอียด

3  ปุมแบบฝง ปุมนี้จะไดรับการปองกันเพื่อไมใหกดโดยไมไดตั้งใจ ใชวัตถุ
ปลายแหลม (เชน ปากกาลูกลื่น) กดท่ีปุม
ปุมนี้มีฟงกชันตอไปนี้ หากที่อยู CAN ของอุปกรณไมตั้งคาไว
ที่ 00:
– ฟงกชันคนหา: หากเปดใชงานฟงกชันคนหาของ

อุปกรณ ใหกดปุมนี้เพ่ือปดใชงานไฟแสดงสถานะ
– การแสดงอัตราบอด CAN: กดปุมนี้คางไวอยางนอย 1

วินาที โปรดดูท่ีสวน การแสดงอัตราบอด CAN, หนา
24

– ทดสอบ LED: กดปุมนี้คางไวอยางนอย 3 วินาทีเพ่ือเปด
ใชงานการทดสอบ LED ไฟแสดงสถานะทุกดวงที่แผง
ดานหนาจะสวางขึ้นตราบเทาท่ีกดปุมไว

ปุมน้ีมีฟงกชันตอไปน้ี หากที่อยู CAN ของอุปกรณตั้งคาไวที่
00:
– การรีเซ็ตความผิดปกติ (เชน ความผิดปกติเกี่ยวกับ

Watchdog): กดปุมในเวลาสั้นๆ เพื่อยืนยันความผิด
ปกติ

– การตั้งคา/การแสดงอัตราบอด CAN: กดปุมน้ีคางไว
อยางนอย 1 วินาที โปรดดูที่สวน การกำหนดอัตราบอด
CAN, หนา 24

– การรีเซ็ตเปนสภาพที่นำสงมา: กดปุมนี้คางไวอยางนอย
3 วินาที โปรดดูที่สวน การรีเซ็ตเปนคาดีฟอลตที่ตั้งจาก
โรงงาน, หนา 28

4 ไฟสัญญาณเครือขาย ไฟแสดงสถานะจะสวางขึ้นเปนสีเขียวหากสามารถทำการ
สื่อสารขอมูลได

5 ไฟสัญญาณสแตนดบาย ไฟสัญญาณนี้จะติดสวางเปนสีเขียวเมื่ออุปกรณอยูในโหมด
สแตนดบาย

6 ไฟสัญญาณการทำงาน ไฟสัญญาณนี้จะติดสวางเปนสีเขียวเมื่อแหลงจายไฟเปนปกติ
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แผงดานหลัง

หมายเลข สวนประกอบ รายละเอียด

1 สกรูตอลงดิน การเชื่อมตอสายดิน

2 พอรต CONTROL IN พอรตควบคุมท่ีมีอินพุตแยกหรือมีการตรวจสอบ โปรดดูที่หัวขอ
อินพุตควบคุม, หนา 20

3 พอรต CONTROL OUT พอรตควบคุมที่มีเอาตพุตขั้วตอแบบเปด โปรดดูที่หัวขอ เอาตพุต
ควบคุม, หนา 21

4 พอรต AMP IN อินพุตสำหรับสัญญาณเสียง 100 V (หรือ 70 V) จากเครื่องขยาย
กำลัง

5 พอรต SPEAKER OUT เอาตพุตสำหรับโซนผูพูด

6 กำลังไฟ DC  

7 สวิตชเลือก CAN ADDRESS ไบตสูงและไบตต่ำสำหรับกำหนดคาที่อยู CAN ของอุปกรณ

8 พอรต CAN BUS การเชื่อมตอกับ CAN bus เชน ตัวควบคุม

3.2
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ชิ้นสวนที่ใหมา
จำนวน สวนประกอบ

1 PVA-4R24

1 ขั้วตอ Euroblock แบบ 2 ขั้ว (Phoenix, PC 5/2-STF-7,62, 1975697, F.01U.
108.398) สำหรับ 24 V DC

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

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

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

4 ขาตั้ง (กาวในตัว)

1 คูมือการใชงาน

1 คำแนะนำดานความปลอดภัยที่สำคัญ

 

4
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การติดตั้ง
อุปกรณน้ีออกแบบมาใหติดตั้งในแนวนอนที่ตูชั้นวางแบบธรรมดาขนาด 19 นิ้ว
การติดตั้งสวนหนาของอุปกรณ
โปรดอางอิงภาพประกอบตอไปนี้สำหรับการติดตั้งสวนหนาของอุปกรณดวยสกรูและแหวนรอง 4 ตัว ขอแนะนำให
ยึดสกรูจากแผงดานหลังของอุปกรณเพราะจะไดไมทำลายสีที่เคลือบอยู

รูป 5.1: การติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับชั้นวางขนาด 19 นิ้ว

!

ขอควรระวัง!

ขอแนะนำใหใชรางติดตั้งขณะติดตั้งอุปกรณในชั้นวางหรือตูชั้นวาง เพื่อปองกันไมใหแผงดานหนาบิดเบี้ยว หาก
ตองนำอุปกรณวางซอนกันบนชั้นวาง (เชน ใชขาตั้งแบบมีกาวในตัวที่ใหมา) ตองพิจารณาการรับน้ำหนักสูงสุด
ของรางติดตั้ง โปรดอางอิงขอมูลจำเพาะทางเทคนิคจากผูผลิตรางชั้นวาง

รูป 5.2: การวางอุปกรณ์ซ้อนกันโดยใช้ขาตั้งที่ให้มา (ตัวอย่างจะม ี3 เครื่อง รางติดตั้งจะใช้กับเครื่องล่างสุดเท่านั้น)

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

5
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!
คำเตือน!

อุณหภูมิภายนอกไมควรเกินคาสูงสุดที่ +45 °C

โหมดสแตนดบาย
ในโหมดสแตนดบาย การสิ้นเปลืองพลังงานของอุปกรณลดลงอยางมาก ในโหมดสแตนดบาย ยังคงสามารถใช
ฟงกชันตอไปนี้ได:
– ควบคุมระยะไกลผาน CAN bus
– การตรวจสอบอินพุต DC
– การทำงานของพอรตควบคุม
โหมดสแตนดบายจะเปดใชงานผาน CAN bus และแสดงดวย ไฟสัญญาณสแตนดบาย
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การเชื่อมตอ

อินพุตสัญญาณเสียง

อินพุตสัญญาณเสียง AMP IN จะสามารถตอสัญญาณเอาตพุต 100 V (หรือ 70 V) ไดสูงสุด 8 ชองสัญญาณเครื่อง
ขยายสัญญาณเสียงเขากับบล็อคเราเตอรแบบ 2-in-6 A, B, C หรือ D นอกจากนี ้ยังมีชองสัญญาณอินพุต 4 ชอง
สำหรับเครื่องขยายเสียงสำรอง
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-4R24 ประกอบดวยบล็อคเราเตอรแบบ 2-
in-6 A, B, C หรือ D บล็อคเราเตอรแตละตัวจะมีอินพุตปกติ 2 ชอง, อินพุต 1 ชองและเอาตพุต 6 ชองสำหรับเครื่อง
ขยายสำรอง
อินพุตสำหรับเครื่องขยายสำรอง S1 ของ AMP IN A (C) ใชสำหรับเปลี่ยนเครื่องขยายที่เชื่อมตออยูกับอินพุต 1
ของบล็อคเราเตอร A (C) และ B (D)
อินพุตสำหรับเครื่องขยายเสียงสำรอง S2 ของ AMP IN B (D) ใชสำหรับเปลี่ยนเครื่องขยายเสียงที่เชื่อมตออยูกับ
อินพุต 2 ของบล็อคเราเตอร A (C) และ B (D)

6
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เอาตพุตสัญญาณเสียง

เอาตพุตสัญญาณเสียงในอุปกรณจะใชตอกับโซนลำโพง 100 V (ขนาด 70 V) อุปกรณน้ีจะมีขั้วตอ 12 ขาใหมา
ดวย สามารถใชสวนหนาตัดของตัวนำขนาด 0.14 มม.² (AWG26) ถึง 1.5 มม.² (AWG16)

6.2
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สายเชื่อมตอที่แนะนำ: สายเกลียว CU แบบยืดหยุน, LiY, 0.75 มม.²
ขั้วตอสามารถถอดออกไดเพื่อใหสะดวกกับการติดตั้ง คุณสามารถเชื่อมตอลำโพงไดหลายตัวจนกวาจะถึงจุดที่การ
สิ้นเปลืองพลังงานโดยรวมของเครือขายลำโพงจะสัมพันธกับคากำลังไฟที่ระบุของชองสัญญาณเครื่องขยาย โดยที่
ไมเกินคาความตานทานโหลดสูงสุดของเครื่องขยายกำลัง คากำลังไฟท่ีระบุและความตานทานโหลดสูงสุดของ
เอาตพุตสามารถดูไดจากเอกสารของเครื่องขยายกำลัง

หมายเหต!ุ

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

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
อินพุต DC มีระบบปองกันข้ัวท่ีไมถูกตองและการโอเวอรโหลด ฟวสท่ีเกี่ยวของจะอยูในอุปกรณ และไมสามารถเขา
ถึงไดจากดานนอกอุปกรณ

!
คำเตือน!

หามเชื่อมตอขั้วบวก + กับกราวนด

CAN BUS

หัวขอนี้มีขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมตออุปกรณเขากับ CAN BUS และการตั้งคาที่อยู CAN ใหถูกตอง

6.3

6.4
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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

หมายเหต!ุ

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 6.1: อัตราข้อมูลและความยาวบัสของ CAN BUS

แผนผังตอไปนี้จะแสดงการกำหนดพอรต CAN/ขั้วตอ CAN

รูป 6.1: การกำหนดพอร์ต CAN

รูป 6.2: การกำหนดขั้วต่อ CAN

ขา การกำหนด สีของสายเคเบิล

T568A T568B

2 CAN_GND สีเขียว สีสม

4 CAN_H (+) สีน้ำเงิน

5 CAN_L (-) เสนสีน้ำเงิน

ตาราง 6.2: การกำหนดอินเตอร์เฟส CAN BUS
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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 6.3: 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 6.4: ส่วนหน้าตัดของสาย CAN BUS

หากไมสามารถเชื่อมตออุปกรณที่รวมอยูเขากับ CAN bus โดยตรง จะตองใชสาย Stub (สายตอ) เนื่องจากจะตอง
มีตัวตานทานเทอรมิเนเตอร 2 ตัวอยูท่ี 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 ความยาวโดยรวมของสายตอทั้งหมดตองไมเกิน 30 ม.
ปฏิบัติตามขอมูลตอไปนี้:
– สำหรับการเชื่อมตอบนชั้นวาง สามารถใชสายแพ RJ-45 ที่มีอิมพีแดนซ 100 โอหม (AWG 24/AWG 26)

สำหรับระยะใกลๆ (ไมเกิน 10 ม.)
– ตองปฏิบัติตามแนวทางที่ระบุขางตนสำหรับการตอสายเครือขายเมื่อตอสายชั้นวางเขาดวยกันและสำหรับการ

ติดตั้งในอาคาร
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อินพุตควบคุม

มีพอรตอินพุตควบคุม 2 ชอง (อินพุต 1–5 หรือ 6–10) ที่ดานหลังเครื่อง
พอรต CONTROL IN จะแบงออกเปนสองสวน:
– ครึ่งบนจะมีอินพุตควบคุมที่กำหนดคาได มีการตรวจสอบ และไมแยกกัน 5 ชอง
– 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

!

ขอควรระวัง!

แรงดันไฟฟาสูงสุดที่อนุญาตบนอินพุตควบคุมคือ 32 V

รูป 6.3: การใช้อินพุตแบบแยกหรือมีการตรวจสอบของพอร์ต CONTROL IN

อินพุตควบคุมที่มีการตรวจสอบ
อินพุตควบคุมที่มีการตรวจสอบสามารถใชเปน
– อินพุต (สูง/ต่ำ) ทั่วไป (ต่ำ <= 5 V หรือสูง >= 10 V) หรือ
– อินพุตแบบที่มีการตรวจสอบสภาวะวา ทำงาน, ไมทำงาน, วงจรขาด หรือลัดวงจร
เมื่อใชอินพุตที่มีการตรวจสอบ (เชน สำหรับเชื่อมตอ CIE) ใหเพิ่มตัวตานทานตามภาพขางตน (หากยังไมมีอยูใน
เอาตพุตของอุปกรณที่เชื่อมตอ)

6.5
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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
 

เอาตพุตควบคุม

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

!

ขอควรระวัง!

กระแสไฟฟาสูงสุดตอเอาตพุตที่อนุญาตคือ 40 mA แรงดันไฟฟาสูงสุดที่อนุญาตคือ 32 V

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

 

6.6
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รูป 6.4: การเชื่อมต่อรีเลย์และหน้าสัมผัสการควบคุมของ CIE เข้ากับพอร์ต CONTROL OUT

 

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

!

ขอควรระวัง!

โหลดสูงสุดของรีเลยควบคุมคือ 32 V/1 A

4CR12

4R24

CIE

รูป 6.5: การกำหนดค่าหน้าสัมผัส REL (VDE 0833-4)
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การกำหนดคา

การตั้งคาที่อยู CAN

ตั้งคาที่อยู CAN ของอุปกรณโดยใชสวิตชเลือกที่อยูสองตัว HIGH และ LOW สามารถที่ใชที่อยู 1 ถึง 250 (01
hex ถึง FA hex) ในเครือขาย CAN ที่อยูนี้ตั้งคาโดยใชระบบเลขฐานสิบหก สวิตชเลือก LOW ใชสำหรับตัวเลข
ลำดับต่ำ และสวิตชเลือก HIGH ใชสำหรับตัวเลขลำดับสูง

หมายเหต!ุ

แตละที่อยูจะตองมีเพียงเลขเดียวเทานั้นในระบบ มิฉะนั้นแลวอาจเกิดความขัดแยงในเครือขาย

ที่อยู 0 (00 hex ตั้งจากโรงงาน) หมายถึงอุปกรณตัดการเชื่อมตอจากการสื่อสารระยะไกล นั่นหมายความวา
อุปกรณจะไมปรากฏอยูในระบบ แมวาจริงๆ แลวมีการเชื่อมตอกับ CAN bus

HIGH LOW ที่อยู

0 0 สแตนดอโลน

0 1 ถึง F 1 ถึง 15

1 0 ถึง F 16 ถึง 31

2 0 ถึง F 32 ถึง 47

3 0 ถึง F 48 ถึง 63

4 0 ถึง F 64 ถึง 79

5 0 ถึง F 80 ถึง 95

6 0 ถึง F 96 ถึง 111

7 0 ถึง F 112 ถึง 127

8 0 ถึง F 128 ถึง 143

9 0 ถึง F 144 ถึง 159

A 0 ถึง F 160 ถึง 175

B 0 ถึง F 176 ถึง 191

C 0 ถึง F 192 ถึง 207

D 0 ถึง F 208 ถึง 223

E 0 ถึง F 224 ถึง 239

F 0 ถึง A 240 ถึง 250

F B ถึง F สำรอง

ตาราง 7.1: ที่อยู่ CAN

7

7.1
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การแสดงอัตราบอด CAN
ในการแสดงอัตราบอด CAN ใหกดปุม ปุมแบบฝง คางไวอยางนอย 1 วินาที ไฟสัญญาณที่แผงดานหนา 3 ดวงจะ
แสดงอัตราบอดเปนเวลา 2 วินาที จากนั้นไฟสัญญาณทุกดวงจะติดสวาง (“ทดสอบ LED”) โปรดดูรายละเอียดใน
ตารางตอไปนี้

อัตราบอด (หนวย kbit/
วินาที)

ไฟแสดงสถานะโซน ของ
โซน 23

ไฟแสดงสถานะโซน ของ
โซน 24

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

การกำหนดอัตราบอด CAN
คุณสามารถกำหนดอัตราบอด CAN ไดโดยใช UCC1 USB-CAN CONVERTER หรือกำหนดจากดานหนาเครื่อง
โดยตรง
การเปลี่ยนอัตราบอด CAN

หมายเหต!ุ

สามารถเปลี่ยนอัตราบอด CAN ไดก็ตอเมื่อตั้งคาที่อยู CAN ไวที่ 00

ในการเปลี่ยนอัตราบอด CAN ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:
1. กด ปุมแบบฝง คางไวอยางนอย 1 วินาท ีอัตราบอด CAN จะแสดงเปนเวลา 2 วินาท ีโปรดดูขอมูลเพิ่มเติมใน

หัวขอ "การแสดงอัตราบอด CAN"
2. เมื่ออัตราบอด CAN แสดงขึ้น ใหปลอย ปุมแบบฝง โปรดทราบวา หากกดปุมนานกวา 3 วินาที อุปกรณจะถูก

รีเซ็ตเปนคาตั้งจากโรงงาน
3. กดปุม ปุมแบบฝง เพื่อสลับเปนอัตราบอด CAN ถัดไป ไฟ LED จะแสดงการตั้งคาใหม
4. ทำซ้ำขั้นตอนที ่3 จนกวาจะไดอัตราบอดที่ตองการ (ตัวอยาง: ในการเปลี่ยนอัตราบอดจาก 62.5 kbit/วินาที

เปน 20 kbit/วินาที ใหกด ปุมแบบฝง 5 ครั้ง เชน 62.5 > 125 > 250 > 500 > 10 > 20)
5. เครื่องจะปรับใชอัตราบอด CAN ภายในสองวินาทีหลังจากที่กด ปุมแบบฝง ครั้งสุดทาย

7.2

7.3

 

24 th | การกำหนดคา PAVIRO Router

18-Jun-2015 | 03 | F01U306901   



การทำงาน

การตรวจสอบสาย
มีทางเลือกตางๆ สำหรับการตรวจสอบสายลำโพง 3 ทางเลือก ซึ่งแตกตางกันที่ประสิทธิภาพ คาใชจาย และความ
เหมาะสมสำหรับการใชงานและสถานการณที่หลากหลาย
โดยทั่วไปแลว อุปกรณสามารถตรวจหาวงจรเปดและการลัดวงจร ในกรณีวงจรเปด จะมีการสรางเฉพาะขอความ
แสดงความผิดปกติเทานั้น ในกรณีการลัดวงจร จะมีการสรางขอความแสดงความผิดปกติและสายลำโพงจะปดใช
งานโดยอัตโนมัติเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบตอสายลำโพงอื่นๆ

การวัดอิมพิแดนซ
ตัวควบคุม PVA-4CR12 มาพรอมฟงกชันการวัดอิมพิแดนซของสายลำโพง ฟงกชันนี้จะวัดกระแสไฟฟาเอาตพุต
และแรงดันไฟฟาเอาตพุตที่เปนไปได คาอิมพีแดนซของสายลำโพงที่เชื่อมตอจะถูกคำนวณโดยใชการวัดเหลานี้
เนื่องจากความถี่และอุณหภูมิจะมีความเชื่อมโยงกับสายลำโพง คาที่ไดรับอาจแตกตางกันอยางมาก ขอแนะนำใหใช
สัญญาณไซนตอเนื่องที่มีความถี่ที่เหมาะสมในการวัด การวัดแรงดันและกระแสไฟฟาไมไดเปนการวัดปรับเทียบของ
คาสัมบูรณ คาท่ีไดจากการวัดจะถูกเทียบกับการวัดอางอิงที่ตองการ และมีการระบุสถานะเหมาะสม/ไมเหมาะสมตาม
ผลตางของคาทั้งสองนี้ หากมีการเปลี่ยนตัวควบคุม ตองดำเนินการวัดอางอิงอีกคร้ัง 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

หมายเหต!ุ

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

หมายเหต!ุ

ตองทำตามคำแนะนำตอไปนี้เพ่ือตรวจหาความเสียหายที่สายของลำโพงเดี่ยว หรือความลมเหลวของลำโพงเดี่ยว:

อยาตอลำโพงมากกวา 5 ตัวกับสายลำโพงหนึ่งสาย ลำโพงทั้งหมดในสายลำโพงตองมีอิมพีแดนซเทากัน

โมดูลรอง EOL
เทคโนโลยีที่ปลายสาย (EOL) ทำใหสามารถตรวจสอบการลัดวงจรและความขัดของของสายลำโพงได สามารถใช
โมดูล EOL สำหรับการตรวจสอบถาวรในสายลำโพงที่ใชงานและไมไดใชงานอยู เชน สำหรับสายลำโพงที่มีเสียง
ดนตรีแบ็คกราวนดถาวร หรือหากมีการใชงานการควบคุมระดับเสียงแบบพาสซีฟ
วิธีการทำงาน
โมดูลรอง EOL PVA-W1EOL จะติดตั้งอยูที่ปลายสายลำโพง มีการใชงานสายลำโพงสำหรับทั้งแหลงจายไฟของ
โมดูล (ผานโทนเสียงนำรองที่ไมสามารถไดยิน) และสำหรับการสื่อสารสองทิศทางระหวางอุปกรณหลัก EOL ใน
วงจรเอาตพุตและโมดูลรอง EOL (การใชสญัญาณความถี่ต่ำมากๆ) หากเกิดขอผิดพลาดในการสื่อสาร - ตัวอยาง
เชน อุปกรณหลัก EOL ไมไดรับการตอบสนองจากอุปกรณรอง - จึงมีการสรางขอความแสดงขอผิดพลาดขึ้น การ
ระบุที่อยูที่ไมซ้ำกันของโมดูลรองหมายความวาจะสามารถเชื่อมตอโมดูลรองกับสายลำโพงไดหนึ่งสาย

8

8.1

8.1.1

8.1.2
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สำหรับการสื่อสารระหวางอุปกรณหลักและโมดูลรอง โมดูลรอง EOL ตองเชื่อมตอกับกราวนด ปลอกหุมบนสาย
ลำโพง สายลำโพงที่ไมมีลวดโลหะ หรือจุดตอสายดินที่ใชได - เชน สายดินที่ปลอดภัยของระบบแหลงจายไฟ
สามารถนำมาใชเพื่อจุดประสงคนี้ได 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

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

การตั้งคาฟงกชันการตรวจสอบ EOL
เชื่อมตอโมดูลรอง EOL กับปลายสายลำโพง ตั้งคาที่อยูที่ตองการที่สวิตช DIP ➊ โปรดดูรายละเอียดจากหมายเหตุ
เกี่ยวกับการติดตั้งของ PVA-W1EOL

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

โทนเสียงนำรอง
อุปกรณน้ีมีตัวสรางโทนเสียงนำรองภายในเครื่องที่สามารถกำหนดคาไดและเครื่องขยายสัญญาณเสียง ซึ่งสามารถ
สลับไปยังโซนผูพูดได ตัวสรางโทนเสียงนำรองจะไดรับการกำหนดคาโดยใชซอฟตแวร IRIS-Net

8.1.3

8.2
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พารามิเตอร คา/ชวง การตั้งคาดีฟอลต (IRIS-
Net)

สถานะของตัวสราง เปด/ปด ปด

ความถี่สัญญาณ 18000–21500 Hz 21000 Hz

แอมพลิจูดของสัญญาณ (ขึ้นอยูกับโหลด) 1–10 V 8 V

หมายเหต!ุ

ภายใตสถานการณบางอยาง (เชน ระดับสัญญาณสูงหรือลำโพงที่มีความไวในชวงความถี่สูง) บุคคลอื่นๆ อาจ
ไดยินโทนเสียงนำรองได ในกรณีนี ้ใหเพิ่มความถี่ของโทนเสียงนำรอง
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การบำรุงรักษา

การอัปเดตเฟรมแวร
คุณสามารถใช IRIS-Net ในการอัปเดตเฟรมแวรในอุปกรณได การอัปเดตอาจใชเวลาหลายนาท ีทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
อัตราขอมูล CAN เนื่องจากการพัฒนามักจะเกี่ยวพันกับซอฟตแวรในระบบทุกตัว ดังนั้นอาจจำเปนตอ
งอัปเดตเฟรมแวรบนตัวควบคุม ซอฟตแวรที่ไมสามารถใชรวมกันไดจะแสดงใน IRIS-Net สำหรับขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการอัปเดตเฟรมแวร โปรดดูเอกสารประกอบ IRIS-Net

การรีเซ็ตเปนคาดีฟอลตที่ตั้งจากโรงงาน
มีการตั้งคาโปรแกรมอุปกรณนี้จากโรงงานโดยมีฟงกชันและคุณสมบัติดังตอไปนี้:

พารามิเตอร การตั้งคา/รายละเอียด

อัตราบอด CAN 10 kbit/วินาที

รีเลยสัญญาณออกลำโพง ปด (โซนทั้งหมดจะสลับไปที่ AMP IN 1)

GPI อินพุตดิจตอล (ไมมีการตรวจสอบ)

GPO ปด

ตัวสรางโทนเสียงนำภายในเครื่อง ปด

ตาราง 9.1: การตั้งค่าจากโรงงาน

การตั้งอุปกรณสามารถรีเซ็ตเปนคาเริ่มตนไดหรือใช IRIS-Net หากตองการรีเซ็น ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ี ใน
ขณะที่อุปกรณเปดอยู:
1. ตัดการเชื่อมตออุปกรณจาก CAN BUS
2. ตั้งคาที่อยูเปน “00” โดยใชสวิตชเลือก CAN ADDRESS บนแผงดานหลัง
3. กดปุม ปุมแบบฝง บนแผงดานหนาคางไว 3 วินาที
ตอนนี ้อุปกรณไดรีเซ็ตเปนคาเริ่มตนจากโรงงานแลว

!

ขอควรระวัง!

กอนที่จะตออุปกรณเขากับ CAN BUS อีกครั้ง ใหจดอัตราบอด CAN ไวเพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่ออยูในบาง
สถานการณได
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ขอมูลทางเทคนิค
เราเตอร 24 โซน PVA-4R24 เราเตอร PAVIRO ประกอบดวยการกำหนดเสนทางและ

การตรวจสอบ

อินพุตสัญญาณเสียง (100 V) AMP IN: พอรตแบบ 6 ขา 4 พอรต

– แรงดันไฟฟาสูงสุด 120 Veff

– กระแสไฟฟาสูงสุด 7.2 A

– กำลังไฟสูงสุด 500 W

เอาตพุตสัญญาณเสียง (100 V) SPEAKER OUT: พอรตแบบ 12 ขา 4 พอรต

– แรงดันไฟฟาสูงสุด 120 Veff

– กระแสไฟฟาสูงสุด 7.2 A

– กำลังไฟสูงสุด 500 W

CONTROL IN พอรตแบบ 10 ขา 4 พอรต

– อินพุตควบคุม – อินพุตที่มีการตรวจสอบ 10 ชอง (0–24 V, Uสูงสุด

= 32 V)
– อินพุตแบบแยก 10 ชอง (ต่ำ: U ≤ 5 V DC; สูง:

U ≥ 10 V DC, Uสูงสุด = 32 V)

CONTROL OUT พอรตแบบ 10 ขา 4 พอรต

– เอาตพุตควบคุม เอาตพุตกำลังต่ำ 24 ชอง (ขั้วตอแบบเปด, Uสูงสุด = 32

V, Iสูงสุด = 40 mA)

– รีเลยควบคุม 2 (หนาสัมผัสรีเลย NO/NC, Uสูงสุด = 32 V, Iสูงสุด=

1 A)

อินเตอรเฟส  

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

กำลังไฟ DC 21–32 V DC

ปริมาณการใชพลังงาน 5–60W

กระแสไฟฟาของแหลงจายไฟสูงสุด – สแตนดบาย < 250 mA
– วาง/การประกาศ/แจงเตือน < 800 mA

อุณหภูมิในการทำงาน -5 °C ถึง 45 °C

สภาพแวดลอมสนามแมเหล็กไฟฟา E1, E2, E3

ขนาดของผลิตภัณฑ (ความกวาง ✕ ความสูง ✕ ความ
ลึก)

19”, 2 HU, 483 ✕ 88.2 ✕ 391 มม.

น้ำหนักสุทธิ 8.2 กก.

น้ำหนักในการขนสง 9.7 กก.
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มาตรฐาน
อุปกรณนี้ตรงตามมาตรฐานตอไปนี ้(ณ เดือนกุมภาพันธ 2015):
– EN 50130-4
– EN 50581
– IEC 60065
– EN 60945
– EN 60950
– EN 61000-6-3

ขนาด

10.1

10.2

30 th | ขอมูลทางเทคนิค PAVIRO Router

18-Jun-2015 | 03 | F01U306901   





 

 Bosch Security Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven
The Netherlands
www.boschsecurity.com
© Bosch Security Systems B.V., 2015

 
 
 
 
 
 

 

  

 


	ปกใน
	สารบัญ
	ความปลอดภัย
	ข้อมูลโดยย่อ
	ภาพรวมของระบบ
	แผงด้านหน้า
	แผงด้านหลัง

	ชิ้นส่วนที่ให้มา
	การติดตั้ง
	การเชื่อมต่อ
	อินพุตสัญญาณเสียง
	เอาต์พุตสัญญาณเสียง
	แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ
	CAN BUS
	อินพุตควบคุม
	เอาต์พุตควบคุม

	การกำหนดค่า
	การตั้งค่าที่อยู่ CAN
	การแสดงอัตราบอด CAN
	การกำหนดอัตราบอด CAN

	การทำงาน
	การตรวจสอบสาย
	การวัดอิมพิแดนซ์
	โมดูลรอง EOL
	EOL ของ Plena

	โทนเสียงนำร่อง

	การบำรุงรักษา
	การอัปเดตเฟิร์มแวร์
	การรีเซ็ตเป็นค่าดีฟอลต์ที่ตั้งจากโรงงาน

	ข้อมูลทางเทคนิค
	มาตรฐาน
	ขนาด

	ปกหลัง

