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ความปลอดภัย
อันตราย!

ความเสี่ยงระดับสูง: สัญลักษณนี้แสดงถึงสถานการณอันตรายฉุกเฉิน เชน
"แรงดันไฟฟาอันตราย" อยูดานในของผลิตภัณฑ
หากไมหลีกเลี่ยง จะสงผลใหเกิดไฟฟาช็อต การบาดเจ็บตอรางกายอยาง
รุนแรง หรือเสียชีวิต

!
คำเตือน!

ความเสี่ยงระดับกลาง: แสดงถึงเหตุการณที่อาจเกิดอันตรายได
หากไมหลีกเลี่ยง จะสงผลใหเกิดการบาดเจ็บตอรางกายเล็กนอยหรือปานกลาง

!

ขอควรระวัง!

ความเสี่ยงระดับต่ำ: แสดงถึงเหตุการณที่อาจเกิดอันตรายได
หากไมหลีกเลี่ยง จะสงผลใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินหรือความเสี่ยงที่จะ
ทำใหอุปกรณไดรับความเสียหาย

1. อานคำแนะนำนี ้– ตองอานคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและคำแนะนำ
การใชงานทั้งหมดกอนใชงานอุปกรณหรือระบบ

2. เก็บรักษาคำแนะนำนี ้– ควรเก็บรักษาคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและ
คำแนะนำการใชงานไวเพื่อใชอางอิงในอนาคต

3. เอาใจใสตอคำเตือนท้ังหมด – ตองปฏิบัติตามคำเตือนทั้งหมดที่อยูบน
อุปกรณและอยูในคำแนะนำการใชงาน

4. ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด – ตองปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการติดตั้ง
หรือการใช/การทำงานทั้งหมด

5. อยาใชอุปกรณนี้ใกลน้ำ – อยาใชอุปกรณนี้ใกลน้ำหรือบริเวณท่ีมี
ความชื้น เชน ใกลอางอาบน้ำ อางลางหนา อางลางจานในครัว หรืออาง
ซักผา ในหองใตดินที่เปยกชื้น ใกลสระวายน้ำ ในการติดตั้งภายนอก
อาคารที่ไมมีการปองกัน หรือในบริเวณใดก็ตามที่เปยกชื้น

6. ทำความสะอาดดวยผาแหงเทานั้น – ถอดปลั๊กอุปกรณออกจากเตารับ
กอนทำความสะอาด อยาใชน้ำยา หรือสเปรยทำความสะอาด

7. อยาใหมีการขวางกั้นชองเปดสำหรับระบายความรอน ติดตั้งตามคำ
แนะนำของผูผลิต – ในกลองหุมของอุปกรณ อาจมีชองเปดสำหรับระบาย
ความรอน เพื่อใหมั่นใจไดวาอุปกรณทำงานไดอยางนาเชื่อถือและ
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ปองกันไมใหเกิดความรอนสูงเกิน ชองเปดเหลานี้ตองไมมีสิ่งใดมาขวาง
กั้นหรือปดคลุมไว ไมควรติดตั้งอุปกรณแบบฝง เวนแตมีการระบายความ
รอนอยางเหมาะสม หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของผูผลิต

8. อยาติดตั้งอุปกรณใกลวัตถุท่ีมีความรอน เชน เครื่องปลอยรังสี เครื่อง
ทำความรอน เตา หรืออุปกรณอื่นๆ (รวมทั้ง เครื่องขยายสัญญาณเสียง)
ที่ใหความรอน หรือภายใตแสงอาทิตยโดยตรง

9. หามวางวัตถุที่มีเปลวไฟ เชน เทียนไขติดไฟบนอุปกรณ
10. หามมองขามจุดประสงคดานความปลอดภัยของปล๊ักชนิดระบุขั้ว หรือปลั๊ก

ประเภทตอลงดินโดยเด็ดขาด – ปลั๊กชนิดระบุขั้วมีขาแบนสองอันและขา
ขางหนึ่งกวางกวาอีกขาง ปลั๊กประเภทตอลงดินมีขาแบนสองอันและมีขา
ที่สามตอลงดิน ขาที่กวางกวาหรือขาที่สามมีไวเพ่ือความปลอดภัยของคุณ
ถาปลั๊กที่ใหมาไมพอดีกับเตารับของคุณ ใหปรึกษาชางไฟฟาเพื่อเปล่ียน
เตารับรุนเกานั้น

11. ควรปองกันสายไฟฟาจากการเดินผาน หรือมีวัสดุวางติดกับปลั๊ก เตารับที่
เขาถึงไดงาย และจุดที่สายไฟและปลั๊กออกจากอุปกรณ

12. ใชอุปกรณสำหรับยึด/อุปกรณเสริมตามที่ผูผลิตกำหนดเทานั้น – การติด
ตั้งอุปกรณตองปฏิบัติตามคำแนะนำของผูผลิต และตองใชอุปกรณเสริม
การติดตั้งที่ผูผลิตแนะนำ

13. ใชรถเข็น ขาตั้ง ขาตั้งแบบสามขา ตัวยึด หรือโตะตามที่กำหนดโดยผู
ผลิต หรือที่จำหนายพรอมอุปกรณ – ในขณะใชรถเข็นใหระมัดระวังการ
เคลื่อนยายรถเข็น/อุปกรณรวม เพื่อหลีกเล่ียงการบาดเจ็บจากการลม
ตะแคง การหยุดอยางรวดเร็ว การใชแรงมากเกินพอดี และพ้ืนผิวที่ไม
เรียบอาจทำใหอุปกรณและรถเข็นวางอุปกรณพลิกคว่ำได

14. ถอดปลั๊กออกจากอุปกรณระหวางพายุฝนฟาคะนอง หรือไมไดใชเปน
เวลานาน – ไมสามารถใชงานไดขณะดำเนินการบำรุงรักษาฟงกชัน
พิเศษ เชน ระบบการอพยพ

15. ใหแจงการซอมบำรุงทั้งหมดแกเจาหนาที่ใหบริการที่ไดรับการรับรอง –
เมื่ออุปกรณเกิดความเสียหายจำเปนตองไดรับการซอมบำรุง เชน สายไฟ
หรือปลั๊กเสียหาย ของเหลวหกลงบนอุปกรณ หรือมีวัสดุตกลงบนอุปกรณ
อุปกรณเปยกฝนหรือชื้น อุปกรณทำงานไมปกติ หรือตกกระแทก

16. อุปกรณจะตองสัมผัสกับหยดน้ำหรือเปยกน้ำ และไมควรวางวัสดุที่มี
ของเหลวบนอุปกรณ เชน แจกัน

17. แบตเตอรี ่(ชุดแบตเตอรี่หรือติดตั้งแบตเตอรี)่ จะตองไมสัมผัสกับความ
รอนมากเกินไป เชน แสงแดด เปลวไฟหรือสภาพแวดลอมที่คลายคลึงกัน
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!

ขอควรระวัง!

หากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไมถูกตอง อาจมีอันตรายจากการระเบิดได ใหเปลี่ยน
แบตเตอรี่ดวยแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันหรือเทียบเทาเทานั้น ตองกำจัดท้ิง
แบตเตอรี่ที่ใชแลวตามกฎหมาย หรือขั้นตอนปฏิบัติดานสิ่งแวดลอม

18. การติดตั้งกระทำโดยมืออาชีพเทานั้น – ไมควรใชอุปกรณในบานพัก
อาศัย

19. การควบแนน – เพื่อหลีกเลี่ยงการควบแนน; เมื่ออุปกรณถูกเคลื่อนยาย
จากสถานท่ีที่มีความเย็นไปยังสถานท่ีที่อุนกวา ใหรอสองสามชั่วโมงกอน
เปดอุปกรณ

20. อันตรายตอการไดยิน – สำหรับอุปกรณรับฟงเสียง อยารับฟงในระดับ
เสียงดังเปนเวลานานเพื่อปองกันอันตรายตอการไดยินที่อาจเกิดขึ้น

21. ชิ้นสวนอะไหล – เมื่อจำเปนตองเปลี่ยนชิ้นสวนอะไหล ตองแนใจวา ชาง
เทคนิคบริการใชชิ้นสวนอะไหลตามที่ผูผลิตกำหนดเทานั้น หรือใชชิ้น
สวนอะไหลที่มีลักษณะเหมือนกับชิ้นสวนเดิม ชิ้นสวนทดแทนที่ไมไดรับ
อนุญาตอาจสงผลใหเกิดอัคคีภัย ไฟฟาช็อต หรืออันตรายอื่นๆ

22. การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย – เมื่อเสร็จสิ้นการบำรุงรักษาหรือ
ซอมแซมอุปกรณ บอกชางเทคนิคบริการใหดำเนินการตรวจสอบเพ่ือ
ความปลอดภัย เพื่อใหแนใจวาอุปกรณมีสภาพการทำงานที่เหมาะสม

อันตราย!

การโอเวอรโหลด – อยาใหเตารับและสายไฟตอพวงโอเวอรโหลด เนื่องจาก
อาจสงผลใหเกิดอัคคีภัยและไฟฟาช็อต

23. แหลงจายไฟ – ควรใชอุปกรณจากชนิดแหลงจายไฟที่ระบุบนแผนปาย
ของอุปกรณเทานั้น หากคุณไมแนใจวาตองใชแหลงจายไฟชนิดใด ให
ขอคำแนะนำจากตัวแทนจำหนายอุปกรณ หรือบริษัทไฟฟาใกลบานคุณ
สำหรับอุปกรณที่ตองใชพลังงานจากแบตเตอรี่ หรือแหลงจายไฟอื่น
โปรดดูที่คูมือการใชงาน

24. สายไฟฟา – ระบบภายนอกอาคารไมควรอยูในบริเวณใกลเคียงกับสาย
ไฟฟาแรงสูง หลอดไฟฟาอื่น หรือวงจรไฟฟา หรือที่ที่อุปกรณสามารถตก
เขาไป เชน สายไฟฟา หรือวงจรไฟฟา เมื่อติดตั้งระบบภายนอก ควรได
รับการดูแลอยางเต็มท่ีเพื่อไมใหอยูใกลสายไฟฟา หรือวงจรไฟฟา เพราะ
หากสัมผัสถูกอาจทำใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิตได รุนที่ใชใน
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สหรัฐอเมริกาเทาน้ัน – ดูที่มาตรฐานการออกแบบและการติดตั้งระบบ
ไฟฟาสำหรับใชในประเทศสหรัฐอเมริกา ขอ 820 เกี่ยวกับการติดตั้ง
ระบบ CATV

อันตราย!

การใสวัตถุหรือของเหลว – หามใสวัสดุใดๆ ลงไปในชองเปดของอุปกรณ
เนื่องจากอาจสัมผัสกับจุดที่มีแรงดันไฟฟาที่เปนอันตราย และสวนที่สามารถ
ลัดวงจรไดซึ่งอาจสงผลใหเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟาช็อต อยาทำของเหลวใดๆ หก
บนอุปกรณ

25. การติดตั้งสายดินสำหรับสายโคแอ็กเชียล – หากอุปกรณเชื่อมตอกับ
ระบบภายนอก ตรวจสอบใหแนใจวาระบบเคเบิลเชื่อมตอสายดินแลว รุน
ที่ใชในสหรัฐอเมริกาเทาน้ัน: ขอ 810 ของมาตรฐานการออกแบบและ
การติดตั้งระบบไฟฟาสำหรับใชในประเทศสหรัฐอเมริกา ANSI/NFPA
No.70-1981 มีขอมูลเกี่ยวกับการติดตั้งสายดินของอุปกรณติดยึดและ
โครงรองรับ การติดตั้งสายดินของสายโคแอ็กเชียลที่ตอเขากับชุดคาย
ประจุ ขนาดของสายดิน ตำแหนงของชุดคายประจุ การตอหลักดิน และ
ขอกำหนดเกี่ยวกับหลักดิน

26. การตอลงดินแบบปองกัน – อุปกรณประเภท Class I Construction
ควรเชื่อมตอกับเตาเสียบไฟฟาที่มีการตอลงดินแบบปองกัน
การตอสายดินแบบปองกัน – อุปกรณประเภท Class I Construction
จะเชื่อมตอกับเตาเสียบหลักดวยการตอลงดินแบบปองกัน

คำแนะนำสำหรับการเชื่อมตอสายไฟ
– สำหรับอุปกรณที่เชื่อมตอแบบถาวร ปลั๊กหลักที่พรอมใชงานเสมอ หรือ

สวิตชไฟหลักทั้งหมดจะตองเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก และเปนไปตาม
กฎการติดตั้งที่มีทั้งหมด

– สำหรับอุปกรณที่ตองเสียบปล๊ัก จะตองติดตั้งเตารับใกลกับอุปกรณเพื่อให
ใชงานไดงาย

ฉลากนี้อาจแสดงไวท่ีดานลางของอุปกรณเนื่องจากพื้นที่จำกัด
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ขอควรระวัง!

เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดไฟฟาช็อต อยาเปดฝาครอบ ใหแจงการซอมบำรุง
แกเจาหนาที่ใหบริการที่ไดรับการรับรองเทานั้น

!
คำเตือน!

เพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัยหรืออันตรายจากไฟฟาช็อต อยาใหอุปกรณถูกฝน
หรือความชื้น

!

คำเตือน!

การติดตั้งควรดำเนินการโดยเจาหนาที่ใหบริการที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
การออกแบบและการติดตั้งระบบไฟฟาสำหรับใชในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
กฎหมายที่บังคับใชในทองถิ่นเทานั้น

!

คำเตือน!

การตัดกระแสไฟ: หากอุปกรณใชกำลังไฟฟาจากไฟเมน และมาพรอมชุดสาย
ไฟแหลงจายไฟ อุปกรณตัดกระแสไฟคือ ปลั๊กไฟเมนของชุดสายไฟดังกลาว
หากมาพรอมอะแดปเตอร AC‑DC และปลั๊กไฟเมนเปนสวนหนึ่งของอุปกรณ
แบบเสียบปลั๊กโดยตรง อะแดปเตอร AC‑DC จะเปนอุปกรณตัดกระแสไฟ
เตารับตองอยูใกลกับอุปกรณ และตองใชงานไดสะดวก

!

คำเตือน!

เพื่อไมเกิดการถูกไฟฟาช็อต อยาเชื่อมตอวงจร Safety Extra Low Voltage

(SELV) กับวงจร Telephone-Network Voltage (TNV) พอรต LAN มี
วงจร SELV และพอรต WAN มีวงจร TNV พอรต LAN และพอรต WAN ทั้ง
สองประเภทใชขั้วตอ RJ‑45 ใหระมัดระวังขณะเชื่อมตอสาย

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเครื่องใชไฟฟาเกา
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรือเครื่องใชไฟฟาท่ีสิ้นสุดอายุการใชงานจะตองเก็บ
แยกเอาไวตางหาก และจัดสงไปผานกระบวนการรีไซเคิลที่เปนมิตรกับสิ่ง
แวดลอม (โดยสอดคลองกับระเบียบวาดวยเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสของยุโรป - European Waste Electrical and
Electronic Equipment Directive)
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ในการทิ้งอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟาเกา ควรดำเนินการผาน
ระบบการจัดเก็บและสงกลับของแตละประเทศ
 

   

ใชเฉพาะที่ระดับความ
สูงไมเกิน 2,000 ม.
เทานั้น

 ใชเฉพาะในภูมิภาคที่
มีภูมิอากาศที่ไมใช
เขตรอนชื้นเทานั้น
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ขอมูลโดยยอ
PVA-15CST เปนไมโครโฟนประกาศสำหรับระบบ PAVIRO ไมโครโฟน
ประกาศโดยท่ัวไปจะประกอบดวยไมโครโฟนแบบคอหมุนรอบพรอมปอปชิลด
และการตรวจสอบแบบถาวร มี 20 ปุม จอ LC แบบมีไฟติดสวาง และลำโพงใน
ตัว ไมโครโฟนประกาศสามารถดัดแปลงใหเหมาะกับความตองการของผูใช
โดยสามารถเชื่อมตอกับไมโครโฟนประกาศเสริม PVA-20CSE ไดถึงหาเครื่อง
โดยแตละเครื่องจะมีปุมที่กำหนดเองได 20 ปุม
คุณสมบัติอื่นๆ:
– เมนู/ปุมฟงกชัน 5 ปุม (ตั้งโปรแกรมไวลวงหนา) ซึ่งมีไฟสัญญาณสีเขียว

หรือสีเหลืองในแตละปุม
– ปุมเลือก 15 ปุม (กำหนดเองได) ซึ่งมีไฟสัญญาณสองดวง (สีเขียว/สี

แดง) ในแตละปุม
– ปายพรอมฝาปดแบบใส ซึ่งสามารถเปลี่ยนปายไดตลอดเวลา
– สามารถใชเปนอุปกรณแบบตั้งหรือฝงกับโตะ/ชั้นวางก็ได
– มีการตรวจสอบภายในพรอมบันทึกขอผิดพลาด โดยสอดคลองตาม

มาตรฐานที่เกี่ยวของทั้งของภายในประเทศและมาตรฐานสากลทั้งหมด
– กำหนดคาไดงาย โดยใชตัวสรางการกำหนดคาหรือซอฟตแวร IRIS-Net
 

2
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ภาพรวมของระบบ

ดานบน

หมาย
เลข

ไอคอ
น

สวนประกอบ คำอธิบาย (การกำหนดคาดีฟอลต)

1  ปุมเลือก ปุมเลือกโซน/กลุมที่กำหนดเองได
พรอมไฟสัญญาณสองดวง

2  ชองติดตั้งปุม ติดตั้งสวิตชกุญแจหรือปุมเตือนภัย
เสริมหรือไดสูงสุด 3 ปุม

3 ไฟสัญญาณการเตือน
ภัยดวยเสียง

ติดสวางเปนสีแดงหากระบบอยูใน
สภาวะการเตือนภัยดวยเสียง

4 ไฟสัญญาณเตือน
ความผิดปกติทั่วไป

ติดสวางเปนสีเหลืองหากมีความผิด
ปกติเกิดขึ้น

3

3.1

PAVIRO Call Station ภาพรวมของระบบ | th 11

 18-Jun-2015 | 03 | F01U306899



หมาย
เลข

ไอคอ
น

สวนประกอบ คำอธิบาย (การกำหนดคาดีฟอลต)

5 ไฟสัญญาณการ
ทำงาน

ติดสวางเปนสีเขียวหากเปดแหลง
จายไฟ

6  ไมโครโฟน ไมโครโฟนมอนิเตอรแบบคอหมุน
รอบ

7  ลำโพง การเตือนความผิดปกต ิหรือ VAC
ดวยเสียง

8  แสดง จอแสดงสถานะ/ขอผิดพลาดของ
ไมโครโฟนประกาศหรือทั้งระบบ

9  ปุม ESC รับทราบและไปยังขอความแสดงขอ
ผิดพลาดถัดไป พรอมไฟสัญญาณ

10  ปุม ▲ เปด/ปดระบบ (สแตนดบาย) พรอม
ไฟสัญญาณ

11  ปุม DEL – (ไมมีการกำหนดคาดีฟอลต)

12  ปุม ▼ หยุดสัญญาณเสียงถายทอดสด
พรอมไฟสัญญาณ

13  ปุม ↵ สำหรับการประกาศไปยังโซนที่
เลือก พรอมไฟสัญญาณ
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ดานลาง

21 3 4

หมาย
เลข

สวนประกอบ รายละเอียด

1 พอรต EXT
OUT

การเชื่อมตอไมโครโฟนประกาศเสริม

2 พอรต CST
BUS

การเชื่อมตอกับตัวควบคุม

3 พอรต LINE การเชื่อมตออุปกรณเสียงภายนอกหรือปุม PTT

4 พอรต MIC การเชื่อมตอไมโครโฟนภายนอก

3.2
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ชิ้นสวนที่ใหมา
จำนวน สวนประกอบ

1 PVA-15CST

1 สายสัญญาณ (3 เมตร)

7 แผนปายกระดาษเปลา

1 ตัวลดความเคน (ตัวยึด)

2 สกรูสำหรับลดความเคน

1 อุปกรณเปดฝา

1 คูมือการใชงาน

1 คำแนะนำดานความปลอดภัยที่สำคัญ
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การติดตั้ง

สภาวะเมื่อสงมอบ
ไมโครโฟนประกาศไดตั้งโปรแกรมตามฟงกชันจากโรงงานและตั้งคาคุณสมบัติ
ไวแลวดังตอไปนี้:

พารามิเตอร การตั้งคา/รายละเอียด

ที่อยู CAN 0 (ยกเลิกการเชื่อมตอ)

อัตราบอด CAN 10 kbit/วินาที

การระงับสัญญาณ CAN ปด

ชื่อ PVA-15CST

รหัสผาน ตั้งรหัสผานปองกันเมนูการตั้งคาไว รหัส
ผาน: 2222

โทนเสียงลวงหนา ปด

เสียงเตือน เปด (เสียงสัญญาณเตือน)

คอมเพรสเซอร ปด

ตัวเลือก ปุมเตือนภัย ไมไดกำหนดคา

สวิตซกุญแจ ไมไดกำหนดคา

ไมโครโฟน
ภายนอก

ไมไดกำหนดคา

การกำหนด
คาปุม

ปุมเลือก 1–n การเลือกโซน 1 ถึง n (ปุม 1 = โซน 1,
ปุม 2 = โซน 2 ฯลฯ)

↵ ประกาศในโซน/กลุมที่เลือกไว ลำดับ
ความสำคัญตั้งไวที่ 50

▲ เปด/ปดระบบ ลำดับความสำคัญตั้งไวที่
40

▼ หยุดการทำงานของสัญญาณเสียงที่ใช
งานอยู ลำดับความสำคัญตั้งไวท่ี 69

5
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พารามิเตอร การตั้งคา/รายละเอียด

ESC รับทราบและไปยังขอความแสดงขอผิด
พลาดถัดไป

DEL – (ไมมีการกำหนดคาดีฟอลต)

ฟงกชันพิเศษ ไมไดกำหนดคา

!

คำเตือน!

หากมีไมโครโฟนประกาศหลายตัวที่ตองใชตัวควบคุม จะตองกำหนดที่อยู
CAN เฉพาะ (1–16) ใหกับไมโครโฟนแตละตัว ฉะนั้น เมื่อเปลี่ยนท่ีอยู CAN

จะตองเปลี่ยนการกำหนดคาดวย

การติดปายที่ปุม
ปุมในไมโครโฟนประกาศสามารถติดปายโดยใชแผนปายเสียบจากดานบน
ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพ่ือติดปายใหกับปุม:
1. คอยๆ คลายที่ฝาปดแบบใสจากดานบนโดยใชอุปกรณเปดฝา สามารถ

เปดฝาจากดานบนสุดของฝาปดทางดานขวาของไมโครโฟน
2. เปดฝาโดยเสียบอุปกรณเปดฝาลงในชองและเล่ือนอุปกรณเปดฝาไปทาง

ดานขวา
3. ฝาครอบดานบนจะหลุดออกจากตัวเครื่อง
4. เสียบอุปกรณเปดฝาทางดานซายของไมโครโฟนและเลื่อนไปทางซาย
5. สามารถถอดฝาครอบไดในตอนนี้
6. เสียบแผนปายกระดาษลงในชอง
7. ปดฝาแบบใสกลับเขาที่ จัดวางฝาปดดานลางใหตรงกับชองในตัว

ไมโครโฟนประกาศ แลวปดฝาครอบดานบนเบาๆ ใหปดลงบนชองพอดี

ตัวเลือกการดัดแปลง
ไมโครโฟนประกาศสามารถดัดแปลงโดยเพิ่มปุมแบบมีฝาปด PVA-1EB หรือ
สวิตชกุญแจ PVA-1KS ไดสูงสุด 3 ปุม สามารถใชอุปกรณควบคุมเสริมได
เชน เพ่ือใหสัญญาณเตือนทำงานในบางพื้นที่ (เลือกการเตือนภัย) หรือเพื่อ
เปด/ปดระบบ การกำหนดคาฟงกชันจะดำเนินการผาน IRIS-Net ระหวางที่
กำลังกำหนดคา
 

5.2
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ปุ่มเตือนภัย
PVA-1EB เปนปุมเสริมที่จะติดตั้งในไมโครโฟนประกาศ ฝาปดแบบใสมีไวเพ่ือ
ปองกันไมใหกดปุมเหลานี้โดยบังเอิญ ไฟ LED คุณภาพสูงมีไวเพ่ือเพิ่ม
ศักยภาพในการมองเห็น และเพื่อใหการปฏิบัติงานมีความนาเชื่อถือสูงสุด
ไมโครโฟนประกาศจะคอยตรวจสอบฟดไลนของปุม หากมีขอผิดพลาดเกิดข้ึน
จะแสดงบนบันทึกขอผิดพลาดของระบบ

รูป 5.1: PVA-1EB

การประกอบ
โปรดปฏิบัติตามขอมูลตอไปนี้ที่เกี่ยวกับการติดตั้ง PVA-1EB ในไมโครโฟน
ประกาศ

หมายเหต!ุ

มีขอมูลการใชงาน PVA-1EB

5.3.1
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2

3

1

1. ปลดขั้วตอท้ังหมดออกจากไมโครโฟนประกาศ
2. คลายสกรูยึดฐานไมโครโฟนประกาศ (สกรู ➊ 4 ตัว)
3. คอยๆ ถอดฐานออกจากสวนบน เริ่มที่มุมบนซายของไมโครโฟนประกาศ
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4. ปลดสายเชื่อมตอจากขั้วตอปลั๊ก CN1 ➋
5. เตรียมตำแหนงติดตั้ง ➌: ใชวัตถุปลายแหลม (เหล็กปลายแหลมหรือวัตถุ

ที่คลายๆ กัน) คอยๆ เจาะและตัดชองสี่เหลี่ยมที่ทำเตรียมไวดานในของ
ตัวเครื่อง อาจตองตกแตงจุดที่ติดตั้งหลังจากติดตั้งเสร็จแลว (เชน ตะไบ
เล็ม)

6. ติดตั้งปุมลงในตำแหนงติดตั้ง แลวกดใหทั่ว (ฝาปดตองสามารถเปดขึ้น
ได)

7. เสียบสายแพ ➍ เขากับขั้วตอ CN201/CN202/CN203 บนแผงวงจร
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตำแหนงการติดตั้งวาอยูดานขวา/ตรงกลาง/ดานซาย

8. เสียบสายเชื่อมตอเขากับ CN1 อีกครั้ง
9. คอยๆ ประกอบฐานไมโครโฟนประกาศกลับคืน
10. ตอขั้วตอทั้งหมดกลับคืน
11. กำหนดคาใหกับปุมผานทางซอฟตแวร
 

สวิตซ์กุญแจ
PVA-1KS เปนสวิตชกุญแจเสริมที่จะติดตั้งในไมโครโฟนประกาศ ไมโครโฟน
ประกาศจะคอยตรวจสอบฟดไลนของสวิตชกุญแจ หากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น
จะแสดงบนบันทึกขอผิดพลาดของระบบ

รูป 5.2: PVA-1KS

การประกอบ
โปรดปฏิบัติตามขอมูลตอไปนี้ที่เกี่ยวกับการติดตั้งสวิตชกุญแจในไมโครโฟน
ประกาศ
1. ปลดขั้วตอทั้งหมดออกจากไมโครโฟนประกาศ
2. คลายสกรูยึดฐานไมโครโฟนประกาศ (สกรู 4 ตัว)
3. คอยๆ ถอดฐานออกจากสวนบน เริ่มจากมุมบนซายของไมโครโฟน

ประกาศ
4. ปลดสายเชื่อมตอจากขั้วตอปลั๊ก CN1
5. เตรียมตำแหนงติดตั้ง: ใชวัตถุปลายแหลม (เหล็กปลายแหลมหรือวัตถุที่

คลายๆ กัน) คอยๆ เจาะและตัดชองวงกลมที่ทำเตรียมไวดานในของตัว
เครื่อง อาจตองตกแตงจุดที่ติดตั้งหลังจากติดตั้งเสร็จแลว (เชน ตะไบ
เล็ม)

5.3.2
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หมายเหต!ุ

โปรดทราบวา คุณจะเชื่อมสายไดก็ตอเมื่อติดตั้งสวิตชแลว

6. เจาะผานชองที่เตรียมตัดไวสำหรับยึดขาของฝาปดสวิตชกุญแจ
7. จัดสวิตชและสกรูใหเขาที่โดยใชสกรูที่ใหมา
8. ตองตอสายแบบ 4 ขาที่ใหมาและตัวตานทานตามที่แสดงในแผนผังนี้

R
2

1
0

k

1 rt

2 gr

3 gr

4 gr

CN1-4

CN1-3

CN1-2

CN1-1

1

2 R1

10k

3

4

9. โปรดปฏิบัติตามลำดับการเชื่อมตอสายแพ ตองตัดสายภายนอกสองเสน
เสนท่ี 1 (สีแดง) และเสนที่ 4 (สีเขียว) ใหชิดกับจุดตัดใหมากที่สุด และ
จับแยกไว ตองเชื่อมสายภายในสองเสน เสนที่ 2 (สีเขียว) และเสนที่ 3
(สีเขียว) เขากับขั้วตอสวิตช 1 และ 2 จะเปนขั้วใดก็ได

10. เสียบสายแพเขากับขั้วตอ CN201/CN202/CN203 บนแผงวงจร ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับตำแหนงการติดตั้งวาอยูดานขวา/ตรงกลาง/ดานซาย

11. เสียบสายเชื่อมตอเขากับ CN1 อีกครั้ง
12. คอยๆ ประกอบฐานไมโครโฟนประกาศกลับคืน
13. ตอขั้วตอทั้งหมดกลับคืน
14. กำหนดคาใหกับปุมผานทางซอฟตแวร
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การเชื่อมตอ

CST BUS

หมายเหต!ุ

หากไมโครโฟนประกาศเชื่อมตออยูกับตัวควบคุมผานทาง CST BUS

ไมโครโฟนประกาศจะไดรับการกำหนดคาโดยอัตโนมัติตามที่อยู CAN ที่ตั้งไว
ไมโครโฟนประกาศจะพรอมใชงานในเวลาไมนาน

ตองเชื่อมตอสายเชื่อมตอกับพอรต CST BUS ตามท่ีแสดงในภาพประกอบดาน
ลาง ใชตัวยึดลดความเคนและสกรูสองตัวที่ใหมาเพื่อยึดสายเคเบิล

6

6.1

 

PAVIRO Call Station การเชื่อมตอ | th 21

 18-Jun-2015 | 03 | F01U306899



รายละเอียดอินเตอร์เฟส
พอรต CST BUS จะใชเชื่อมตอไมโครโฟนประกาศเขากับตัวควบคุม พอรต
RJ-45 แบบ 8 ขาจะกำหนดแหลงจายไฟ อินเตอรเฟสควบคุม (CAN bus)
และอินเตอรเฟสเสียง ตองเชื่อมตอไมโครโฟนประกาศเขากับเตารับที่ผนังดวย
สายเครือขายที่ใหมา (3 ม.) ภาพตอไปนี้จะแสดงการกำหนดพอรต CST BUS
และขั้วตอ RJ-45 ที่สัมพันธกัน

6.1.1
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หมายเหต!ุ

จำเปนตองใชสายเคเบิลคูบิดเกลียวสำหรับการเชื่อมตอ CAN (4, 5), ตัว
ควบคุมเสียงกับไมโครโฟนประกาศ (3, 6) และเสียงไมโครโฟนประกาศกับตัว
ควบคุม (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)

รูป 6.1: การกำหนดขาของพอร์ต CST BUS

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 +

รูป 6.2: การกำหนดขาของขั้วต่อ CST BUS

แหลงจายไฟ
แรงดันของแหลงจายไฟขั้นต่ำของไมโครโฟนประกาศคือ 15 V DC เนื่องจาก
แรงดันของแหลงจายไฟขั้นต่ำของตัวควบคุมจะอยูที่ 18 V DC ดังนั้นแรงดัน
ไฟฟาที่รับไดสูงสุดจะถูกทอนลง 3 V DC ที่สายไฟเชื่อมตอระหวางตัวควบคุม
กับไมโครโฟนประกาศ โปรดอางอิงขอมูลทางเทคนิค (เชน กระแสไฟฟาของ
แหลงจายไฟ) ของไมโครโฟนประกาศหรือไมโครโฟนประกาศเสริมเพื่อเลือก
สายเชื่อมตอที่เหมาะสม โดยเฉพาะการลากสายยาว
หากแรงดันไฟฟาที่ถูกทอนสูงกวา 3 V DC จะตองเพิ่มแรงดันของแหลงจายไฟ
ขั้นต่ำของตัวควบคุมเพื่อใหพอดีกับแรงดันของแหลงจายไฟขั้นต่ำของ
ไมโครโฟนประกาศ

 

PAVIRO Call Station การเชื่อมตอ | th 23

 18-Jun-2015 | 03 | F01U306899



พอรต LINE
การใชเปนอินพุตสัญญาณเสียง
พอรต LINE จะใชเชื่อมตอกับเครื่องเสียงภายนอก (เชน ตัวรับสัญญาณ
ไมโครโฟนแบบไรสาย) แผนผังตอไปนี้จะแสดงการกำหนดปล๊ักแบบแจ็ค
สเตอริโอ (3.5 มม. "มินิแจ็ค") ที่จะเชื่อมตอกับพอรต LINE

LINE_LEFT

LINE_RIGHT

LINE_GND

รูป 6.3: การกำหนดปลั๊ก LINE เป็นอินพุตสัญญาณเสียง

ใชเปนอินพุตหนาสัมผัส PTT
เมื่อเชื่อมตอไมโครโฟน PTT เขากับไมโครโฟนประกาศ พอรต LINE จะกลาย
เปนอินพุตสำหรับหนาสัมผัส PTT ตองตั้งคาฟงกชัน PTT สำหรับไมโครโฟน
ประกาศใน IRIS-Net ระหวางที่กำลังกำหนดคา แผนผังตอไปน้ีจะแสดงการ
กำหนดปลั๊กแบบแจ็คสเตอริโอ (3.5 มม. "มินิแจ็ค") ที่สัมพันธกัน

PTT

รูป 6.4: การกำหนดปลั๊ก LINE เป็นอินพุตหน้าสัมผัส PTT

อินเตอรเฟซ MIC
อินเตอรเฟซ MIC จะสามารถใชตอกับไมโครโฟนตัวที่สองได สามารถตอ
"ไมโครโฟน PC" (VCC = 3.3 V) ได แผนผังตอไปนี้จะแสดงการกำหนดปลั๊ก
แบบแจ็คสเตริโอ 3.5 มม .ที่จะเชื่อมตอกับแจ็ค MIC

MIC

MIC_VCC

MIC_GND

รูป 6.5: การกำหนดปลั๊ก MIC

6.2

6.3
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อินเตอรเฟซ EXT
ชองเสียบนี้หลักๆ แลวจะใชเชื่อมตอไมโครโฟนประกาศเสริม โดยเชื่อมตอ
ไมโครโฟนประกาศเสริมเขากับชองเสียบ EXT ของไมโครโฟนประกาศโดยใช
สายเชื่อมตอที่ใหมา

6.4
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การกำหนดคา
ควรกำหนดคาไมโครโฟนประกาศผานทาง PC โดยใช IRIS-Net เนื่องจาก
เปนวิธีท่ีงายที่สุดและไมมีขอจำกัด มีแคเพียงจำกัดการตั้งโปรแกรมบางอยาง
บนตัวไมโครโฟนประกาศเทานั้น

เมนู
การเปดเมนูหลักเมื่อไมโครโฟนประกาศอยูในสถานะไมทำงาน: กดปุม ▼ คาง
ไวพรอมกับกดปุม ▲

การกำหนด
โปรแกรม

โปรแกรม 01 ระดับเสียง ดูหัวขอ เมนูหลัก,
หนา 27โปรแกรม 02 ระดับเสียง

:  

โปรแกรม 16 ระดับเสียง

วันที่/เวลา   

ตั้งภาษา   

ทดสอบไฟแสดง
สถานะ

  

คอนทราสตของ
LCD

  

ความสวางของ
LCD

  

ระดับเสียง
มอนิเตอร

  

การตั้งคา CST ปอนรหัสผาน  ดูหัวขอ เมนูต้ัง
คา, หนา 29เมนูการตั้งคา

CST
ที่อยู CAN  

Baudrate ของ
CAN

 

การระงับ
สัญญาณ CAN

 

7
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เวอรชันเฟรมแวร  

เปด/ปดเสียง
เตือน

 

โทนเสียงลวงหนา  

เปด/ปด
คอมเพรสเซอร

 

แสดงวันที่และ
เวลา

 

เมนูหลัก
สวนนี้จะอธิบาย เมนูหลัก ของไมโครโฟนประกาศ PAVIRO

การกำหนดโปรแกรม
ไมโครโฟนประกาศจะสามารถกำหนดโปรแกรมใหกับโซนหรือกลุมของระบบ
PAVIRO แตละโซน/กลุมได โดยปกติแลว โปรแกรมจะมีลำดับความสำคัญต่ำ
กวาสัญญาณเสียงอื่นๆ (เชน การประกาศหรือขอความ) สำหรับเครื่องที่มี
เทคโนโลยีโปรแกรมเดี่ยว ตองตัดหรือปดเสียงเพลงในทุกโซน/กลุมระหวางท่ีมี
การประกาศ สำหรับเครื่องที่มีเทคโนโลยีโปรแกรมคู สามารถเปดเสียงเพลงตอ
ไดในหองที่ไมมีการประกาศ หากแตละโซน/กลุมมีเอาตพุตเสียงและเครื่อง
ขยายเสียงแยกตางหาก การประกาศและเสียงดนตรีแบ็คกราวนดจะสามารถสง
ไปไดทั้งหมดอยางอิสระ เมื่อกดปุม ↵ จะไปที่เมนูยอยของโปรแกรม รายการที่
อยูในเมนูยอยจะมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อโปรแกรม (เชน โปรแกรม 01 ถึง โปรแกรม 16) ที่กำหนดไวใน
ไมโครโฟนประกาศใน IRIS-Net จะแสดงขึ้น จะมีเฉพาะโปรแกรมที่กำหนดไว
เมื่อกดปุม ▲ หรือ ▼ จะสลับระหวางโปรแกรม หากไดกำหนดโซนใหกับ
โปรแกรมแลว ไฟ LED สีเขียวบนปุมเลือกจะแสดงโซน/กลุมที่เลือกไว
เมื่อกดปุมเลือก จะสามารถเลือกโซน/กลุมที่ตองการได โดยจะระบุดวยไฟ
LED สีเขียวท่ีสัมพันธกัน

หมายเหต!ุ

การกำหนดโซนจะไดรับการยืนยันทันทีในระบบ PAVIRO

การกำหนดจะยังคงทำงานจนกวาจะกดปุมเลือกอีกครั้ง

7.1
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เมื่อกดปุม ↵ จะไปที่เมนูยอย ระดับเสียง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้:
ระดับเสียงที่ตั้งคาไวในโปรแกรมจะแสดงขึ้น เมื่อกดปุม ▲ หรือ ▼ จะตั้งคาระดับ
เสียงโปรแกรม ระดับเสียงจะเพิ่มหรือลดครั้งละ 1 dB เมื่อกดปุม ▲ หรือ ▼ คาง
ไวจะเพิ่มหรือลดระดับเสียงอยางตอเนื่อง

หมายเหต!ุ

ระดับเสียงอันใหมจะไดรับการยืนยันทันทีในระบบ PAVIRO

เมื่อกดปุม ↵ จะเปนการยืนยันการตั้งคาที่เลือกไว แลวกลับไปยังเมนู โปรแกรม

วันที่/เวลา
คุณสามารถตั้งวันและเวลาใหกับระบบ PAVIRO บนไมโครโฟนประกาศได
การระบุรายการเมนูนี้สามารถปรับไดใน เมนูการตั้งคา CST เมื่อกดปุม ↵ จะ
ไปที่กรอบโตตอบ วันที/่เวลา เมื่อกดปุม ▲ หรือ ▼ จะสลับระหวางวัน เดือน ป
ชั่วโมง นาท ีและวินาท ีใชปุม 0-9 บนไมโครโฟนประกาศเพื่อปอนขอมูล เมื่อ
กดปุม ↵ จะเปนการยืนยันการตั้งคาที่เลือกไว แลวกลับไปยัง เมนูหลัก

ตั้งภาษา
เมื่อกดปุม ↵ จะไปที่หนาจอ ตั้งภาษา ในหนาจอนี้ คุณสามารถเลือกภาษาที่จะ
ใหแสดงบนหนาจอไดโดยกดปุม ▲ หรือ ▼ เมื่อกดปุม ↵ จะเปนการยืนยันภาษา
ที่เลือกไว แลวกลับไปยัง เมนูหลัก

ทดสอบไฟแสดงสถานะ
เมื่อกดปุม ↵ จะเปนการทดสอบตัวแสดงสำหรับไมโครโฟนประกาศและ
ไมโครโฟนประกาศเสริมที่เชื่อมตออยูทั้งหมด ไฟ LED ทุกดวงจะกะพริบ
ระหวางที่ทำการทดสอบน้ี และลำโพงจะทำงาน เมื่อกดปุม ↵ จะเปนการยกเลิก
การทดสอบตัวแสดง แลวกลับไปยัง เมนูหลัก

คอนทราสตของ LCD
เมื่อกดปุม ↵ จะไปที่หนาจอ คอนทราสตของ LCD ในหนาจอนี้ คุณสามารถ
ปรับความเปรียบตางของ LCD ตามมุมมองรับชมโดยกดปุม ▲ หรือ ▼ ซึ่งจะ
ชวยเห็นมองเห็นไดอยางชัดเจนตามตำแหนงที่กำหนด เมื่อกดปุม ↵ จะเปนการ
ยืนยันการตั้งคาความเปรียบตางที่เลือกไว แลวกลับไปยังเมนู เมนูหลัก

ความสวางของ LCD
เมื่อกดปุม ↵ จะไปที่หนาจอ ความสวางของ LCD ในหนาจอน้ี คุณสามารถ
เลือกปรับความสวางของหนาจอไดโดยกดปุม ▲ หรือ ▼ เมื่อกดปุม ↵ จะ
เปนการยืนยันความสวางที่เลือกไว แลวกลับไปยัง เมนูหลัก
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ระดับเสียงมอนิเตอร
เมื่อกดปุม ↵ จะไปที่หนาจอ ระดับเสียงมอนิเตอร เมื่อกดปุม ▲ หรือ ▼ จะ
เปนการปรับระดับเสียงลำโพง เมื่อกดปุม ↵ จะเปนการยืนยันการตั้งคาที่เลือก
ไว แลวกลับไปยัง เมนูหลัก

การตั้งคา CST
เมื่อกดปุม ↵ จะไปที่หนาจอรหัสผาน ใชปุม 0-9 บนไมโครโฟนประกาศเพื่อ
ปอนขอมูล รหัสผานจะใชเปดตัวเลือกไมโครโฟนประกาศ

หมายเหต!ุ

รหัสผานดีฟอลตสำหรับการเปดใชงานของ เมนูการตั้งคา CST คือ 2222

โดยเปลี่ยนรหัสผานไดในซอฟตแวร IRIS-Net

เมนูตั้งคา
สวนนี้จะอธิบาย เมนูการตั้งคา CST ของไมโครโฟนประกาศ PAVIRO

ที่อยู CAN
เมื่อกดปุม ↵ จะไปที่หนาจอท่ีอยู CAN เมื่อกดปุม ▲ หรือ ▼ จะเปนการตั้งคาที่
อยู CAN ที่ตองการ คุณสามารถกำหนดที่อยู CAN ระหวาง 1 ถึง 16 ใหกับ
ไมโครโฟนประกาศ เมื่อกดปุม ↵ จะเปนการยืนยันที่อยูที่เลือกไว แลวกลับไป
ยัง เมนูการตั้งคา CST

หมายเหต!ุ

ที่อยู 0 (สถานะการสงมอบ) จะปดการเชื่อมตอระยะไกลระหวางไมโครโฟน
ประกาศและ PVA-4CR12 ไมโฟนประกาศจะไมปรากฏอยูในระบบ แมวา
จริงๆ แลวมีการเชื่อมตอกับ CAN bus ที่อยู CAN แตละอันจะตองมีเพียง
หมายเลขเดียวใน PVA-4CR12 มิฉะนั้นแลว อาจเกิดความขัดแยงในระบบ
เครือขาย

Baudrate ของ CAN
เมื่อกดปุม ↵ จะไปที่หนาจอ Baudrate ของ CAN เมื่อกดปุม ▲ หรือ ▼ จะสลับ
ระหวางอัตราบอด เมื่อกดปุม ↵ จะเปนการยืนยันการตั้งคาที่เลือกไว แลวกลับ
ไปยัง เมนูการตั้งคา CST

7.2
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การระงับสัญญาณ CAN
เมื่อกดปุม ↵ จะไปที่หนาจอ การระงับสัญญาณ CAN เมื่อกดปุม ▲ หรือ ▼ จะ
เปนการเปดหรือปดการระงับสัญญาณบนไมโครโฟนประกาศนี้ ตองเปดการ
ระงับสัญญาณบนไมโครโฟนประกาศที่เชื่อมตอกับปลาย CAN bus เมื่อกดปุม
↵ จะเปนการยืนยันการตั้งคาที่เลือกไว แลวกลับไปยัง เมนูการตั้งคา CST

เวอรชันเฟรมแวร
แสดงเวอรชันเฟรมแวรของไมโครโฟนประกาศ

เปด/ปดเสียงเตือน
ลำโพงในตัวเครื่องสามารถตั้งโปรแกรมเปนเสียงสัญญาณเตือนได สัญญาณ
เสียงจะดังขึ้นในกรณีที่มีการทำงานผิดปกติหรือบกพรอง หรือเปนการเตือน
เมื่อกดปุม ↵ จะไปที่หนาจอเสียงเตือน การตั้งคาปจจุบันของเสียงเตือน ("เปด"
หรือ "ปด") จะแสดงขึ้น เมื่อกดปุม ▲ หรือ ▼ จะสลับระหวางสองสถานะนี้ เมื่อ
กดปุม ↵ จะเปนการยืนยันการตั้งคาที่เลือกไว แลวกลับไปยัง เมนูการตั้งคา
CST

โทนเสียงลวงหนา
สามารถตั้งโปรแกรมคาโทนเสียงสำหรับการประกาศไวลวงหนา ในโหมด
ประกาศ คาโทนเสียงลวงหนาจะสงไปยังโซน/กลุมที่เลือกทุกครั้งที่กดปุม ↵
สามารถเริ่มการประกาศไดในระหวางที่กำลังเลนโทนเสียง ซึ่งหมายความวา ผู
ประกาศสามารถ "ขัดจังหวะ" การเลนโทนเสียงได เมื่อกดปุม ↵ จะไปที่หนาจอ
โทนเสียงลวงหนา การตั้งคาปจจุบันของโทนเสียงลวงหนา ("เปด" หรือ "ปด")
จะแสดงขึ้น เมื่อกดปุม ▲ หรือ ▼ จะสลับระหวางสองสถานะนี ้เมื่อกดปุม ↵ จะ
เปนการยืนยันการตั้งคาที่เลือกไว แลวกลับไปยัง เมนูการตั้งคา CST

เปด/ปดคอมเพรสเซอร
เมื่อกดปุม ↵ จะไปที่หนาจอ เปด/ปดคอมเพรสเซอร เมื่อกดปุม ▲ หรือ ▼ จะ
เปนการเปดหรือปดตัวบีบอัดสัญญาณไมโครโฟน เมื่อกดปุม ↵ จะเปนการ
ยืนยันการตั้งคาที่เลือกไว แลวกลับไปยัง เมนูการตั้งคา CST

แสดงวันที่และเวลา
เมื่อกดปุม ↵ จะไปที่หนาจอ แสดงวันที่และเวลา เมื่อกดปุม ▲ หรือ ▼ จะเปนการ
เปดหรือปดการแสดงสถานะของรายการเมนู วันที่/เวลา ในเมนูนี ้เมื่อกดปุม ↵
จะเปนการยืนยันการตั้งคาที่เลือกไว แลวกลับไปยัง เมนูการตั้งคา CST
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การทำงาน

ไฟสัญญาณ
ความหมายของไฟสัญญาณในไมโครโฟนประกาศจะมีรายละเอียดดังตอไปนี้
โดยยึดจากการกำหนดคามาตรฐานเปนหลัก

ไฟ
สัญญาณ

สถานะ รายละเอียด

โซน (สี
เขียว)

ปด ไมไดเลือกโซนหรือกลุมไว

สวางเปนสีเขียว – เลือกโซนหรือกลุมไว
– เปดใชฟงกชันพิเศษ
– เปดใชงานการเรียกสายตรง

โซน (สี
แดง)

ปด สัญญาณเสียงที่สงมีลำดับความ
สำคัญต่ำกวา VAC

สวางเปนสีแดง สัญญาณเสียงที่สงมีลำดับความ
สำคัญเทากับหรือสูงกวา VAC

▲ ปด ระบบปดอยู (สแตนดบาย)

สวางเปนสีเขียว ระบบเปดแลวและพรอมใชงาน

กะพริบเปนสีเขียว ระบบเปดแลวและกำลังบูต
(กระบวนการเปดใชงาน)

▼ ปด การกดปุมจะไมมีผลใดๆ - ไม
สามารถหยุดการทำงานได

สวางเปนสีเขียว การกดปุมจะทำใหหยุดเหตุการณที่
ไดเริ่มไปแลว

↵ (ฟงกชัน
ของไฟ
สัญญาณนี้
สามารถ

ปด โซนที่เลือกไวยังวางอยูและสามารถ
เรียกได

สวางเปนสีเขียวขณะที่
กดปุมผูพูด

กำลังประกาศ

8
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ไฟ
สัญญาณ

สถานะ รายละเอียด

กำหนดคา
ใน IRIS-
Net ได)

กะพริบเปนสีเขียว ไมโครโฟนประกาศที่มีลำดับความ
สำคัญต่ำกวากำลังออกประกาศใน
โซนที่เลือกไวอยางนอยหนึ่งโซน -
สามารถขัดจังหวะการประกาศน้ีได
จากไมโครโฟนประกาศที่กำลังใช
งาน

สีเขียว กะพริบถี่ๆ – มีอยางนอยหนึ่งโซนหรือกลุม
ที่จัดอยูในลำดับความสำคัญ
สูงกวา (การประกาศ โทน
เสียง เตือนภัย) และไม
สามารถขัดจังหวะได

– การเรียกที่เริ่มดำเนินการไป
แลวจะถูกขัดจังหวะดวยลำดับ
ความสำคัญที่สูงกวา

POWER ปด มีการปด/ขัดจังหวะแหลงจายไฟ
ไมโครโฟนประกาศ

สวางเปนสีเขียว แหลงจายไฟไมโครโฟนประกาศ
ทำงานถูกตอง

FAULT ปด ระบบทำงานอยางราบรื่น

สวางเปนสีเหลือง มีขอผิดพลาดเกิดขึ้นในระบบ - ราย
ละเอียดจะแสดงขึ้นบนหนาจอ LC

กะพริบเปนสีเหลือง มีขอผิดพลาดอันใหมที่ยังไมยืนยัน
อยูในระบบ - รายละเอียดจะแสดง
ขึ้นบนหนาจอ LC

VOICE
ALARM

ปด ไมมีการเตือน

สวางเปนสีแดง มีการเตือน

กะพริบเปนสีแดง มีการหยุดสัญญาณเตือนแลว แตยัง
คงทำงานจนกวาจะสิ้นสุดสัญญาณ
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หนาจอ LC จะแสดงขอมูลเวลา สภาวะการทำงาน ขอมูลผูใช ขอมูลการตั้งคา
ขอความแสดงขอผิดพลาดพรอมคำอธิบายอุปกรณโดยละเอียด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
สถานะปจจุบันของระบบ

การแสดงสถานะในหนาจอ LC
ระหวางการทำงานปกติในโหมดประกาศ ชื่อของไมโครโฟนประกาศ (บรรทัด
ที่ 1) พรอมทั้งวันที่และเวลา (บรรทัดที่ 2) จะแสดงบนหนาจอ LC

การแสดงความผิดปกติในหนาจอ LC
หากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นในระบบ ขอผิดพลาดจะแสดงขึ้นบนไมโครโฟน
ประกาศดังนี้:
– ไฟสัญญาณ FAULT จะกะพริบ และเสียงสัญญาณจะดังขึ้นผานลำโพง

ในตัวเครื่อง
– ความผิดปกติจะแสดงขึ้นในหนาจอ LC
– เมื่อกดปุม ESC จะเปนการยืนยันขอความแสดงความผิดปกติ และปด

เสียงสัญญาณ ในเวลาเดียวกัน ไฟสัญญาณ FAULT จะสลับจากกะพริบ
เปนติดสวางคางไว หากมีขอผิดพลาดใหมเกิดขึ้น ตองมีการยืนยันอีกครั้ง

– ไฟสัญญาณ FAULT จะสงสัญญาณวามีขอผิดพลาดอยูในระบบตราบเทา
ที่ขอผิดพลาดยังคงอยู

ตองกำหนดคาการแสดงความผิดปกติและสัญญาณเสียงผานทางการกำหนดคา
ใน IRIS-Net
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ฟงกชัน
หลังจากเปดเครื่องแลว ไมโครโฟนประกาศจะอยูในโหมดประกาศ โหมดเมนูจะ
ใชกำหนดคาไมโครโฟนประกาศ

ปุม โหมดประกาศ โหมดเมนู

▲ ปุมนี้จะใชเปดและปดระบบ
กระบวนการเปดใชงานอาจใชเวลาครู
หนึ่ง เมื่อระบบพรอมใชงาน ไฟ
สัญญาณจะติดสวางเปนสีเขียว เพ่ือไม
ใหเกิดขอผิดพลาดขณะใชงาน ใหกด
ปุมนี้คางไวอยางนอย 3 วินาทีขณะ
เปดหรือปดใชงานระบบ สามารถล็อค
ปุมนี้ผานทางการกำหนดคาใน IRIS-
Net

ปุมนี้ใชเลื่อนขึ้นขณะ
เลื่อนดูรายการในเมนู

ESC เมื่อกดปุม ESC จะเปนการยืนยันขอ
ผิดพลาดอันใหม พรอมกับปดเสียง
สัญญาณ กดปุมนี้อีกครั้งเพื่อแสดง
ขอความแสดงขอผิดพลาดถัดไป

เมื่อเลื่อนดูรายการใน
เมนู ปุมนี้ใชเปนปุม
ESC เชน ยกเลิกการ
ดำเนินการ หรือกลับ
ไปที่เมนูระดับสูงขึ้น

▼ เมื่อกดปุมนี้จะเปนการหยุดสัญญาณ
เสียงถายทอดสด (โทนเสียง เสียง
เตือน ขอความ) สามารถกำหนด
ฟงกชันที่แนนอนไดในซอฟตแวร
IRIS-Net

ปุมนี้ใชเลื่อนลงขณะ
เลื่อนดูรายการในเมนู

DEL – (ไมมีการกำหนดคาดีฟอลต) ปุมนี้จะทำหนาที่เปน
ปุม Backspace เมื่อ
ปอนตัวเลข

8.2
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ปุม โหมดประกาศ โหมดเมนู

↵ ปุมนี้จะใชสำหรับการประกาศในโซน
หรือกลุมที่เลือกไว ฟงกชันของไฟ
สัญญาณจะอธิบายไวในหัวขอ ไฟ
สัญญาณ, หนา 31 สามารถตั้ง
โปรแกรมโหมดสลับฟงกชันไดตาง
หาก

ขณะเลื่อนดูรายการ
ในเมนู ปุมนี้จะใช
ยืนยันรายการหรือ
เลือกรายการที่เลือกไว

ปุมเลือก ปุมเลือกมีทั้งหมด 15 ปุมพรอมไฟ
สัญญาณ ปุมนี้ใชเลือกโซนหรือกลุม
ตางๆ (ดูหัวขอ สภาวะเมื่อสงมอบ,
หนา 15) เพื่อประกาศ สงสัญญาณ
โทนเสียง/เสียงเตือน พูด หรือกำหนด
โปรแกรม (กดหนึ่งครั้ง = เปด, กดอีก
ครั้ง = ปด) ไฟสัญญาณจะแสดง
สถานะการเลือกปจจุบัน (ดูหัวขอ ไฟ
สัญญาณ, หนา 31) นอกจากนี้ ยัง
สามารถกำหนดฟงกชันพิเศษหรือไม
กำหนดฟงกชันใดๆ (ไมกำหนด) ให
กับปุมก็ได การกำหนดคาฟงกชันจะ
ดำเนินการขณะที่กำหนดคาผาน PC

การปอนหมายเลข

ALARM ปุมนี้ (เสริม) จะใชเปดสัญญาณเตือน
ซึ่งจะสงไปยังโซนที่ตั้งโปรแกรมได
ไฟสัญญาณการเตือนจะติดสวางทันที
ที่เปดสัญญาณเตือน เมื่อกดปุม ESC
จะเปนการหยุดสัญญาณเตือนอีกครั้ง
ประเภทของสัญญาณเตือนจะกำหนด
ระหวางที่กำหนดคาระบบ PAVIRO

 

 

การเรียกสายที่เลือก
ผูใชสามารถประกาศในโซนหรือกลุมที่เลือกไวไดอยางอิสระ
เมื่อกดปุมเลือกอยางนอยหนึ่งปุม จะเปนการเลือกโซนหรือกลุมที่จะประกาศ ไฟ
สัญญาณสีเขียวที่สัมพันธกันจะสวางขึ้น สามารถปดใชงานโซน/กลุมที่เลือกไว
แลวโดยกดปุมเลือกที่สัมพันธกันอีกครั้ง และไฟสัญญาณสีเขียวดังกลาวจะดับ
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ลง หากไมไดปดไฟสัญญาณสีแดงของปุมเลือก ระบบจะสงการเตือนหรือ
ขอความใหอพยพที่มีลำดับความสำคัญสูงเขาในโซน/กลุมที่สัมพันธกัน (ดู
หัวขอ ไฟสัญญาณ, หนา 31)
เมื่อทำการเลือกแลว สามารถเรียกสายไดโดยกดปุม ↵ คุณสามารถกำหนดคา
ฟงกชันของไฟสัญญาณ ↵ ใน IRIS-Net เพื่อระบุความพรอมของโซนที่เลือก
ไว โปรดดูรายละเอียดในสวน ไฟสัญญาณ, หนา 31 ระหวางที่กำลังประกาศ
ไฟสัญญาณ ↵ จะสวางขึ้นเปนสีเขียว ตองกดปุม ↵ คางไวจนกวาจะสิ้นสุดการ
ประกาศ หากกำหนดคาใน IRIS-Net ไฟสัญญาณ ↵ จะเริ่มกะพริบเปนสีเขียว
หากมีเหตุการณที่มีลำดับความสำคัญสูงกวามาขัดจังหวะ ในกรณีนี้ ตองทำการ
ประกาศซ้ำ หลังจากปลอยปุม ↵ การเลือกยังคงอยูจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
ถัดไป
 

การเรียกสายทั้งหมด
มีการประกาศในทุกโซนของระบบ คุณสามารถกำหนดฟงกชันนี้ใหกับปุมใน
IRIS-Net กระบวนการจะเปนแบบเดียวกับการเรียกสายที่เลือก ขั้นแรก เลือก
โซนในระบบทั้งหมดโดยกดปุม เรียกทุกสาย เมื่อกดปุม ↵ จะเปนการเปดใช
งานทุกสาย ไฟสัญญาณสีเขียวสำหรับปุมโซนหรือกลุมที่มีอยูทั้งหมด และไฟ
สัญญาณของปุมเรียกทุกสาย จะติดสวางเมื่อเลือก "ทั้งหมด" ตองกดปุม ↵ คาง
ไวจนกวาจะสิ้นสุดการประกาศ ไฟสัญญาณ ↵ จะทำงานในลักษณะเดียวกับ
การเรียกสายที่เลือก
 

การเตือนทั่วไป

หมายเหต!ุ

การเปดสัญญาณเตือนจะขึ้นอยูกับลำดับความสำคัญของไมโครโฟนประกาศที่
เปดสัญญาณเตือน ผูใชสามารถกำหนดคาไมโครโฟนประกาศที่จะใชเปด
สัญญาณเตือนได หากกำหนดคาไว ก็จะสามารถเปดสัญญาณเตือนไดแมวา
ระบบจะอยูในโหมดสแตนดบายก็ตาม สัญญาณเตือนทั้งภาพและเสียงจะถูกสง
ไปยังไมโครโฟนประกาศแตละเคร่ืองที่อยูในระบบเพื่อระบุวามีการเตือน

สามารถกำหนดคาใหกับปุมสัญญาณเตือนเพื่อใหสงสัญญาณเตือนไปยังทุก
โซน/กลุม สัญญาณเตือนทั่วไปจะถูกสงไปยังทุกโซน/กลุมในระบบ เมื่อกดปุม
ALARM จะเปนการเปดสัญญาณเตือน ปุมจะสวางเปนสีแดงระหวางที่มีการ
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เตือน สัญญาณเตือนมีลำดับความสำคัญสูง และอยูเหนือการประกาศหรือ
สัญญาณทั้งหมด ยกเวนการดำเนินการที่ทำจากสถานีสวนกลาง เมื่อกดปุม
ESC จะเปนการปดสัญญาณเตือนอีกครั้ง
 

การเตือนที่เลือก

หมายเหต!ุ

การเปดสัญญาณเตือนจะขึ้นอยูกับลำดับความสำคัญของไมโครโฟนประกาศที่
เปดสัญญาณเตือน ผูใชสามารถกำหนดคาไมโครโฟนประกาศที่จะใชเปด
สัญญาณเตือนได หากกำหนดคาไว ก็จะสามารถเปดสัญญาณเตือนไดแมวา
ระบบจะอยูในโหมดสแตนดบายก็ตาม สัญญาณเตือนทั้งภาพและเสียงจะถูกสง
ไปยังไมโครโฟนประกาศแตละเคร่ืองที่อยูในระบบเพื่อระบุวามีการเตือน

สามารถกำหนดคาใหกับปุมสัญญาณเตือนเพื่อใหสงสัญญาณเตือนไปยังบาง
โซน/กลุมที่เลือกไวแลวเทานั้น เชนเดียวการเรียกสายท่ีเลือก ตองเลือกโซน/
กลุมที่จะสงสัญญาณเตือนกอน จากนั้นตองกดปุมการเตือนภัยที่เลือก ปุมจะ
สวางเปนสีแดงระหวางที่มีการเตือน ทีนี้ ก็จะสามารถเลือกโซน/กลุมการเตือน
ภัยถัดไปได
เมื่อกดปุม ESC จะเปนการปดสัญญาณเตือนอีกครั้ง
 

การหยุดสัญญาณ
เมื่อกดปุม ▼ จะหยุดสัญญาณเตือนหรือโทนเสียงที่กำลังดังอยู หรือยกเลิกการ
พูด สามารถกำหนดฟงกชันของปุม ▼ (ลำดับความสำคัญ เหตุการณ ฯลฯ) ใน
ซอฟตแวร IRIS-Net
 

เปด/ปดระบบ
ระบบสามารถเปดหรือปดดวยปุม ▲ โดยปกติแลว จะไมสามารถเปด/ปดไดจาก
ไมโครโฟนประกาศ ดวยเหตุนี้ จึงสามารถตั้งโปรแกรมฟงกชันนี้ผานทาง IRIS-
Net ได
ในโหมดปดการใชงาน (สแตนดบาย) ไฟสัญญาณที่สัญญาณกันจะดับ เมื่อกด
ปุม ▲ จะเปนการเปดระบบ ระหวางกระบวนการเปดใชงาน ไฟสัญญาณ ▲ จะ
กะพริบ และเมื่อระบบพรอมทำงาน ไฟสัญญาณ ▲ จะยังคงติดสวาง (ใชกับ
ไมโครโฟนประกาศในระบบทุกตัว)
หากตองการปดระบบ ตองกดปุม ▲ คางไวประมาณ 3 วินาท ีทั้งนี้ เพื่อเปนการ
ปองกันการปดการใชงานโดยไมไดตั้งใจหากกดถูกปุมนี้โดยบังเอิญ
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ระบบยังสามารถเปดหรือบูตโดยอัตโนมัติจากตำแหนงภายนอก โดยการกดปุม
ALARM หรือเปดใชลำดับสัญญาณเตือน
 

ฟงกชันพิเศษ
สามารถกำหนดหนาท่ีพิเศษใหกับปุมเลือกทุกปุมบนไมโครโฟนประกาศได ซึ่ง
หมายความวา คุณสามารถใชไมโครโฟนประกาศเปนขั้วตออินพุตเพ่ือควบคุม
ไฟสองสวาง ที่เปดประตู มานหนาตาง และอื่นๆ นอกจากนี้ ยังสามารถควบคุม
ระดับเสียงจากปุมขึ้น/ลง คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวขอนี้ไดใน
เอกสาร IRIS-Net
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การบำรุงรักษา
ไมโครโฟนประกาศไมจำเปนไดรับการดูแลรักษาเปนพิเศษ หากตองการรักษา
ความสะอาด คุณสามารถใชผานุมทำความสะอาดไมโครโฟนประกาศได

9
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ขอมูลทางเทคนิค
พอรต CAN BUS 10, 20 หรือ 62.5 kbit/วินาที, 1 ✕

RJ-45, ความยาวสูงสุด 1,000 ม.

ระดับอินพุตไมโครโฟนสูงสุด -21 dBu

ระดับอินพุตสายสูงสุด +4 dBu

ระดับเอาตพุต NF สูงสุด +12 dBu

ปุมตางๆ ตั้งโปรแกรมลวงหนา 5 ปุม, ปุมตั้ง
โซน/ฟงกชัน 15 ปุม

สี RAL 9017 (สีดำ Traffic)

ไฟสัญญาณ เปด/ปด (สีเขียว), ความผิดปกติ (สี
เหลือง), สัญญาณเตือน (สีแดง)
ไฟ LED สีเขียวหรือสีเหลืองในปุม
เมนูตั้งโปรแกรมลวงหนา
ไฟ LED สีเขียวและสีแดงในปุมโซน/
ฟงกชันที่ตั้งโปรแกรมได

จอ LC จอ LC แบบมีไฟสองหลัง (122 ✕
32 พิกเซล)

พอรต พอรต CST BUS 1 ชอง (ควบคุม
ขอมูล + เสียง + แหลงจายไฟ,
RJ-45)
แหลงสัญญาณเสียง 1 ชอง (ระดับ
สาย, แจ็คโทรศัพท)
พอรตไมโครโฟน 1 ชอง (แจ็ค
โทรศัพท)
พอรต EXT OUT 1 ชอง
(ไมโครโฟนประกาศเสริม, RJ-12)

อินพุตกำลังไฟ DC 15–58 V

กระแสไฟฟาของแหลงจายไฟสูงสูด
(ไมรวมไมโครโฟนประกาศเสริม)

สแตนดบาย/วาง/การประกาศ/การ
แจงเตือน: 24 V / 80 mA / 1.92 W

10
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กระแสไฟฟาของแหลงจายไฟสูงสุด
(รวมไมโครโฟนประกาศเสริม 5
เครื่อง)

สแตนดบาย/วาง/การประกาศ/การ
แจงเตือน: 24 V / 190 mA /
4.56 W

อุณหภูมิในการทำงาน -5 °C ถึง 45 °C

สภาพแวดลอมสนามแมเหล็กไฟฟา E1, E2, E3

ขนาดของผลิตภัณฑ (ความกวาง ✕
ความสูง ✕ ความลึก)

200 ✕ 166 ✕ 66 มม. (ไมรวม
ไมโครโฟน)

น้ำหนักสุทธิ 0.6 กก.

น้ำหนักในการขนสง 1.1 กก.

กระแสไฟฟาของแหลงจายไฟ

 PVA-15CST PVA-1EB PVA-1KS PVA-20CSE

สแตนดบาย 60 mA 0 mA 0 mA 0 mA

วาง (ไมมี
เสียง)

80 mA 0 mA 0 mA 15 mA

โหมดการ
ประกาศ
(-10 dB)

80 mA 8 mA 0 mA 15 mA

โหมดการแจง
เตือน (เตือน
ภัย) (-3 dB)

80 mA 8 mA 0 mA 15 mA

มาตรฐาน
– IEC 60065
– EN 61000-6-3
– EN 50130-4

10.1
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ภาคผนวก

ไมโครโฟนประกาศเสริม
สามารถเชื่อมตอไมโครโฟนประกาศเสริมเขากับไมโครโฟนประกาศไดสูงสุด 5
เครื่อง ไมโครโฟนประกาศเสริมมีปุมเลือกที่กำหนดได 20 ปุม ปุมแตละปุมบน
ไมโครโฟนประกาศเสริมจะมีไฟสัญญาณสีเขียวและสีแดง ปุมจะติดปายไวแบบ
เดียวกับบนไมโครโฟนประกาศ หรืออีกนัยหนึ่งคือ ปายจะมีฝาปดแบบใส
ปองกันอยู และสามารถเปลี่ยนปายไดตลอดเวลา ไมโครโฟนประกาศสามารถ
ใชแบบตั้งโตะหรือฝงไวก็ได แมวาจะมีไมโครโฟนประกาศเสริมติดตั้งอยู และ
เชนเดียวกับไมโครโฟนประกาศ ไมโครโฟนประกาศเสริมจะมีการตรวจสอบใน
ตัวเครื่อง หากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น จะมีการบันทึกในบันทึกขอผิดพลาดของ
ระบบ

การประกอบ
โปรดปฏิบัติตามขอมูลตอไปนี้ที่เกี่ยวกับการติดตั้งไมโครโฟนประกาศเสริมใน
ไมโครโฟนประกาศ
1. ปลดขั้วตอทั้งหมดออกจากไมโครโฟนประกาศ
2. วางไมโครโฟนประกาศใหอยูขางๆ ไมโครโฟนประกาศเสริมโดยวางคว่ำ

หนา
3. ยึดแผนเชื่อมดวยสกรู (Torx T10) 4 ตัว โปรดสังเกตเครื่องหมาย TOP

บนแผนเชื่อม

4. เสียบสายเชื่อมตอเขาที่ชองเสียบ EXT ของไมโครโฟนประกาศหรือ
ไมโครโฟนประกาศเสริม (ขั้วตอจะคลิกเขาที่)

11
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5. ตั้งที่อยูเฉพาะใหกับไมโครโฟนประกาศเสริมผานทาง EXTENSION
ADDRESS ของสวิตช DIP (ดูตารางดานลาง)

หมายเหต!ุ

เมื่อใชไมโครโฟนประกาศเสริมหลายตัว ตองกำหนดท่ีอยูตามลำดับตัวเลขจาก
ซายไปขวา (1–5)

6. ตอสายไมโครโฟนประกาศกลับคืน
7. กำหนดคาไมโครโฟนประกาศเสริมในซอฟตแวร IRIS-Net

หมายเหต!ุ

หากมีการเปลี่ยนไมโครโฟนประกาศเสริมในระบบไมโครโฟนประกาศที่
กำหนดคาไวแลว ตองกำหนดที่อยูของอุปกรณที่เปล่ียนใหกับอุปกรณที่เปลี่ยน
ใหมผานทาง EXTENSION ADDRESS ของสวิตช DIP

สวิตช DIP เลขลำดั
บ

ความคิดเห็น

4 3 2 1

- ปด ปด ปด 0 ยกเลิกการเชื่อมตอ

- ปด ปด เปด 1  

- ปด เปด ปด 2  

- ปด เปด เปด 3  

- เปด ปด ปด 4  

- เปด ปด เปด 5  

ตาราง 11.1: ที่อยู่เสริม
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