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u ระบบอเนกประสงคส์าํหรับการส่งสญัญาณเสียงบนเครือข่าย IP

u อินพตุและเอาตพ์ตุควบคุมท่ีมีการตรวจสอบ

u รองรับการแพร่กระจายเสียงอีกคร้ัง

u ระบบ IP ตามมาตรฐาน EN 54‑16

u สามารถกาํหนดเป็นอินเตอร์เฟสโทรศพัท ์SIP (ตวัเลือก)

PRS‑1AIP1 อุปกรณ์สญัญาณเสียงบน IP อเนกประสงคท่ี์รองรับการประยกุตใ์ชง้าน
VoIP และสญัญาณเสียงบน IP เป็นระบบท่ีเหมาะอยา่งยิง่สาํหรับการเช่ือมต่อสญัญาณเสียงกบั
หนา้สมัผสัแบบปิดบนเครือข่าย LAN และ WAN ระยะไกล เช่น ในศูนยก์ารคา้ อุโมงค ์ใน
สถานีและระหวา่งสถานีรถไฟ ระบบจะขยายและอินเตอร์เฟซกบั Praesideo และระบบ
เสียงประกาศสาธารณะแบบเดิมท่ีไม่มีเครือข่ายโดยไม่จาํเป็นตอ้งใช ้PC ในระหวา่งการทาํงาน
ชุดอุปกรณ์มีอินพตุและเอาตพ์ตุสญัญาณเสียงแบบอะนาลอ็กสาํหรับการอินเตอร์เฟซแบบง่ายกบัแผง
ตรวจสอบโทนเสียงนาํท่ีเป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อใชเ้ป็นเสียงฉุกเฉิน สามารถสลบัอินพตุสญัญาณเสียง
หน่ึงช่องเป็นความไวของไมโครโฟนที่มีการตรวจสอบไมโครโฟนในตวั นอกจากน้ีอินพตุควบคุมมี
การตรวจสอบสายและการเช่ือมต่อ
สามารถใชอิ้นพตุและเอาตพ์ตุควบคุมเพื่อตั้งค่าการเช่ือมต่อสญัญาณเสียงเพื่อเร่ิมตน้การเรียกระยะ
ไกล และส่งเหตุการณ์ความผดิปกติระยะไกลไปยงัตวัควบคุมระบบ

อินเตอร์เฟซโทรศพัท ์SIP
PRS‑1AIP1 สามารถกาํหนดเป็นอินเตอร์เฟซโทรศพัท ์SIP รวมกบัระบบประกาศ
สาธารณะ PAVIRO รายละเอียดของแอปพลิเคชนัจะมีระบุไวใ้นบนัทึกยอ่แอปพลิเคชนัอินเต
อร์เฟซโทรศพัท ์PAVIRO

ฟังกช์นั

สญัญาณเสียง
รองรับสญัญาณเสียงหลายรูปแบบ: 16‑bit PCM หรือ G.711 หน่ึงช่องสญัญาณ
ส่ือสารสองทางเตม็อตัราสาํหรับความหน่วงเสียงตํ่ามาก และส่งหรือรับ MP3 สองช่องสญัญาณ
สาํหรับสญัญาณเสียงคุณภาพสูงท่ีมีอตัราการเขา้รหสัสญัญาณเสียงและการตั้งค่าการบีบอดัต่างๆ
ชุดอุปกรณ์มีอินพตุและเอาตพ์ตุสายแบบ balanced อยา่งละสองช่อง อินพตุช่องหน่ึง
สามารถกาํหนดค่าเป็นอินพตุไมโครโฟนแบบ balanced ท่ีมีแหล่งจ่ายไฟ phantom
สาํหรับไมโครโฟนอิเลก็เตรต / คอนเดนเซอร์และการตรวจสอบการเช่ือมต่อไมโครโฟน สามารถ
กาํหนดค่าระดบัเอาตพ์ตุได้
รองรับการตรวจสอบการเช่ือมต่อสญัญาณเสียงโดยใชโ้ทนเสียงนาํ 20 kHz ท่ีมีการตรวจจบั
อินพตุสญัญาณเสียงของตวัส่งสญัญาณและการสร้างเอาตพ์ตุสญัญาณเสียงของตวัรับสญัญาณ

การหน่วงสญัญาณเสียงท่ีกาํหนดค่าไดส้ามารถใชใ้นการหน่วงสญัญาณการเล่นสญัญาณเสียงสาํหรับ
การจดัแนวลาํโพง เช่น ในอุโมงค์

การกาํหนดเสน้ทางสญัญาณเสียง
สามารถกาํหนดเสน้ทางสญัญาณเสียงแบบทางเดียวไปยงัตวัรับสญัญาณไดสู้งสุด 16 ตวั โดย
กาํหนดค่าล่วงหนา้หรือเม่ือเปิดใชอิ้นพตุควบคุม ตวัรับสามารถแพร่กระจายเสียงสญัญาณเสียงท่ีเขา้
มาไปยงัตวัรับสญัญาณอ่ืนไดอี้กคร้ัง ในกรณีท่ีอินเตอร์เฟซอยูบ่น LAN เดียวกนัจะรองรับการกระ
จายเสียงดว้ย
ใน PCM และ G.711 (uLaw และ aLaw) สามารถอินเตอร์เฟซสญัญาณเสียงแบบ
สองทางเตม็อตัราระหวา่งสองชุดอุปกรณ์ได้

อินพตุและเอาตพ์ตุควบคุม
ชุดอุปกรณ์มีอินพตุควบคุมแปดช่องท่ีมีการตรวจสอบท่ีกาํหนดค่าไดเ้ม่ือมีการเปิดและ/หรือลดัวงจร
เอาตพ์ตุควบคุมแปดช่องมีหนา้สมัผสัรีเลยแ์บบไม่มีไฟเล้ียง สามารถกาํหนดเสน้ทางอินพตุควบคุม
ใหค้วบคุมเอาตพ์ตุสาํหรับการดาํเนินการระยะไกล หรือใหส่้งขอ้มูลความผดิปกติระหวา่งตวัส่ง
สญัญาณและตวัรับสญัญาณเสียงทั้งสองทิศทาง สามารถกาํหนดค่าอินพตุควบคุมใหเ้ปล่ียนเสน้ทาง
สญัญาณเสียงได้
มีหนา้สมัผสัรีเลยแ์บบไม่มีไฟเล้ียงใหไ้วเ้พิ่มเติมสาํหรับการแจง้ความผดิปกติของชุดอุปกรณ์ รวมถึง
สถานการณ์ความผดิปกติเน่ืองจากอุณหภูมิสูง

อินเตอร์เฟซเครือข่าย
ชุดอุปกรณ์อินเตอร์เฟซกบัเครือข่ายอีเธอร์เน็ต 10 และ 100 Mbit และประกาศ IP
แอดเดรสท่ีกาํหนดโดยเซิร์ฟเวอร์ DHCP ซ่ึงสามารถคน้หาเครือข่ายท่ีมี IP แอดเดรสอิสระ
หรือสามารถกาํหนด IP แอดเดรสคงท่ีได ้มีการเช่ือมต่ออีเธอร์เน็ตจุดท่ีสองเพื่อรองรับเครือข่าย
สาํรอง
มีอินเตอร์เฟซ RS 232 ใหไ้วส้าํหรับส่ือสารขอ้มูลอนุกรมเพิ่มเติมผา่นเครือข่าย IP

แหล่งจ่ายไฟ
มีการเช่ือมต่อแหล่งจ่ายไฟสองจุดเป็นอินพตุหลกัและอินพตุสาํรองท่ีมีการตรวจสอบทั้งสองจุด

ปุ่มควบคุมและไฟสญัญาณ (ดา้นหนา้)
• ปุ่มรีเซ็ตแบบฝัง



• ไฟ LED แสดงสถานะ 2 ดวงสาํหรับเครือข่าย
• ไฟ LED แสดงสถานะ 8 ดวงสาํหรับอินพตุควบคุม

การเช่ือมต่อระหวา่งกนั (ดา้นหลงั)
• อินพตุควบคุม 8 ช่องท่ีขั้วต่อ Euro
• เอาตพ์ตุควบคุม 8 ช่องท่ีขั้วต่อ Euro
• เอาตพ์ตุรีเลยผ์ดิปกติท่ีขั้วต่อ Euro
• อินพตุสญัญาณเสียงปรับสมดุลสองช่องท่ีขั้วต่อ Euro (อินพตุสาย 1 ช่อง, อินพตุสาย /

ไมโครโฟน 1 ช่อง)
• เอาตพ์ตุสญัญาณเสียงปรับสมดุลสองช่องท่ีขั้วต่อ Euro
• ขั้วต่ออีเธอร์เน็ต 2 ตวัท่ี RJ45
• RS 232 ท่ี Sub‑D
• RS 485 ท่ีขั้วต่อ Euro
• แหล่งจ่ายไฟเมนท่ีแจค็
• แหล่งจ่ายไฟสาํรองท่ีขั้วต่อ Euro

การรับรองและการอนุมติั

การยอมรับสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า EN55011:2009 (ขอ้จาํกดัคลาส: B)
EN50130-4:1995 + A1:1998 +
A2:2003

ความปลอดภยัทางไฟฟ้า IEC60065 (CB‑scheme)

การอนุมติั CE marking (มาตรฐานการรับรอง CE)
EN54‑16 (0560 - CPD -
10219002/AA/04)

ภูมิภาค ความสอดคลอ้งกบักฎขอ้บงัคบั/เคร่ืองหมายรับประกนัคุณภาพ

ยโุรป CPR EU CPR Telefication

DOP

CE COC

CE CertAlarm

CE DECL EC PRS-1AIP1

สหรัฐอเมริกา UL CoC

มีช้ินส่วน

จาํนวน ส่วนประกอบ

1 PRS-1AIP1 IP Audio Interface

1 แหล่งจ่ายไฟ

1 ชุดขั้วต่อ

ขอ้มูลจาํเพาะทางเทคนิค

คุณสมบติัทางไฟฟ้า

แหล่งจ่ายไฟภายนอก 1 18 ถึง 56 VDC

แหล่งจ่ายไฟภายนอก 2 18 ถึง 56 VDC

ปริมาณการใชพ้ลงังาน สูงสุด 8 W

อนิพตุไมโครโฟน (อินพตุสญัญาณเสียง 1)  

    ความไว -48.5 ถึง -26 dBV

    อิมพิแดนส์ 1360 โอห์ม

    การตอบสนองความถี่ 100 Hz ถึง 15 kHz

    S/N >60 dB

    การตรวจจบัการตรวจสอบ อิเลก็เตรต: 0.4 – 5 mA
ไดนามิก: 120 – 1300 ohm

อนิพตุสาย (อินพตุสญัญาณเสียง 1 และ 2)  

    ความไว -16.5 ถึง +6 dBV

    อิมพิแดนส์ 22 kohm

    การตอบสนองความถี่ 20 Hz ถึง 15 kHz

    S/N >70 dB

    ระดบัการตรวจจบัโทนเสียงนาํ
    (อินพตุ 2 เท่านั้น)

-30 dBV

เอาต์พตุ Line (เอาตพ์ตุสญัญาณเสียง 1 และ
2)

 

    ระดบั สูงสุด 6 dBV

    ระดบัโทนเสียงนาํ (เอาตพ์ตุ 2 เท่านั้น) -20 dBV (20 kHz)

รูปแบบสัญญาณเสียง  

    MPEG 1‑layer 3 (MP3) 32, 44.1และอตัราการเขา้รหสัสญัญาณเสียง
48 kHz

 การเขา้รหสัไม่เกิน 192 kbps VBR

 การถอดรหสัไม่เกิน 320 kbps (สเตอริโอ)

    MPEG 1‑layer 2 16, 22.05 และอตัราการเขา้รหสัสญัญาณ
เสียง 24 kHz

    G.711 uLaw, aLaw ท่ีอตัราการสุ่มตวัอยา่ง 8 หรือ
24 kHz

    PCM 16‑บิต ท่ีอตัราการสุ่มตวัอยา่ง 8 หรือ 24
kHz

อนิพตุควบคุม 8 ช่อง

    ขั้วต่อ ขั้วต่อสกรูแบบถอดได้

    การทาํงาน หนา้สมัผสัปิด (ท่ีมีการควบคุม)

เอาต์พตุควบคุม / ความผดิปกติ 8 x / 1 x

    ขั้วต่อ ขั้วต่อสกรูแบบถอดได้

    การทาํงาน ต่อหนา้สมัผสั (SPST, ไม่มีแรงดนัไฟ)

    การจดัอนัดบั 24 V, 0.5 A

อเีธอร์เน็ต 1 และ 2  

    ขั้วต่อ RJ45 คู่, DTE-pinout

    มาตรฐาน 802.3i / 802.3u

    ความเร็ว 10 / 100 Mbps, ปรับความเร็วอุปกรณ์
รอบขา้งโดยอตัโนมติั

    การไหล Full / half-duplex, ปรับความเร็วอุปกรณ์
รอบขา้งโดยอตัโนมติั

    โปรโตคอล TCP/IP, UDP, RTP, SIP, IGMP,
DHCP, SNMP
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RS 232 / RS 485  

    ขั้วต่อ RS 232 9 ขา Sub‑D ตวัผู ้DTE‑pinout

    ขั้วต่อ RS 485 ขั้วต่อสกรูแบบถอดได้

    ตาํแหน่งขาสญัญาณ 300 ถึง 115.200 บอด (Baud)

    การตั้งค่า (ค่าดีฟอลต)์ 9600, 8, N, 1

ลกัษณะอุปกรณ์

ขนาด (สูง x กวา้ง x ลึก): 216 x 38 x 125 มม.( 8.5 x 1.5 x
4.92 น้ิว) (คร่ึงหน่ึงกวา้ง 19 น้ิว)

นํ้าหนกั 0.7 กก. (1.5 ปอนด)์

การติดตั้ง ติดตั้งแบบสแตนดอ์โลนหรือตูช้ั้นวาง 19 น้ิว
พร้อมกรอบเพิ่ม

สี สีเงินพร้อมสีเทาเขม้

สภาพแวดลอ้ม

อุณหภูมิในการทาํงาน -5 ºC ถึง +50 ºC (+23 ºF ถึง
+122 ºF)

อุณหภูมิเร่ิมตน้ 0 ºC ถึง +50 ºC (+32 ºF ถึง
+122 ºF)

อุณหภูมิในการเกบ็รักษาและเคล่ือนยา้ย -20 ºC ถึง +70 ºC (-4 ºF ถึง
+158 ºF)

ความช้ืน 15 ถึง 90 %

ความดนัอากาศ 600 ถึง 1100 hPa

ขอ้มูลการสัง่ซ้ือ

PRS-1AIP1 อินเตอร์เฟซสญัญาณเสียงผา่น IP
อินเตอร์เฟซขนาดกะทดัรัดแบบสองทิศทาง 1 หรือ 2 ช่องสาํหรับควบคุมสญัญาณเสียงดว้ยช่อง
สญัญาณ RS232/485 และ GPIO
หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ PRS-1AIP1
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