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PRS‑1AIP1 อุปกรณ์สญ
ั ญาณเสี ยงบน IP อเนกประสงค์ที่รองรับการประยุกต์ใช้งาน
VoIP และสัญญาณเสี ยงบน IP เป็ นระบบที่เหมาะอย่างยิง่ สําหรับการเชื่อมต่อสัญญาณเสี ยงกับ
หน้าสัมผัสแบบปิ ดบนเครื อข่าย LAN และ WAN ระยะไกล เช่น ในศูนย์การค้า อุโมงค์ ใน
สถานีและระหว่างสถานีรถไฟ ระบบจะขยายและอินเตอร์เฟซกับ Praesideo และระบบ
เสี ยงประกาศสาธารณะแบบเดิมที่ไม่มีเครื อข่ายโดยไม่จาํ เป็ นต้องใช้ PC ในระหว่างการทํางาน
ชุดอุปกรณ์มีอินพุตและเอาต์พตุ สัญญาณเสี ยงแบบอะนาล็อกสําหรับการอินเตอร์เฟซแบบง่ายกับแผง
ตรวจสอบโทนเสี ยงนําที่เป็ นอุปกรณ์เสริ มเพื่อใช้เป็ นเสี ยงฉุกเฉิ น สามารถสลับอินพุตสัญญาณเสี ยง
หนึ่งช่องเป็ นความไวของไมโครโฟนที่มีการตรวจสอบไมโครโฟนในตัว นอกจากนี้อินพุตควบคุมมี
การตรวจสอบสายและการเชื่อมต่อ
สามารถใช้อินพุตและเอาต์พตุ ควบคุมเพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อสัญญาณเสี ยงเพื่อเริ่ มต้นการเรี ยกระยะ
ไกล และส่ งเหตุการณ์ความผิดปกติระยะไกลไปยังตัวควบคุมระบบ
อินเตอร์เฟซโทรศัพท์ SIP
PRS‑1AIP1 สามารถกําหนดเป็ นอินเตอร์เฟซโทรศัพท์ SIP รวมกับระบบประกาศ
สาธารณะ PAVIRO รายละเอียดของแอปพลิเคชันจะมีระบุไว้ในบันทึกย่อแอปพลิเคชันอินเต
อร์เฟซโทรศัพท์ PAVIRO
ฟังก์ชนั
สัญญาณเสี ยง
รองรับสัญญาณเสี ยงหลายรู ปแบบ: 16‑bit PCM หรื อ G.711 หนึ่งช่องสัญญาณ
สื่ อสารสองทางเต็มอัตราสําหรับความหน่วงเสี ยงตํ่ามาก และส่ งหรื อรับ MP3 สองช่องสัญญาณ
สําหรับสัญญาณเสี ยงคุณภาพสู งที่มีอตั ราการเข้ารหัสสัญญาณเสี ยงและการตั้งค่าการบีบอัดต่างๆ
ชุดอุปกรณ์มีอินพุตและเอาต์พตุ สายแบบ balanced อย่างละสองช่อง อินพุตช่องหนึ่ง
สามารถกําหนดค่าเป็ นอินพุตไมโครโฟนแบบ balanced ที่มีแหล่งจ่ายไฟ phantom
สําหรับไมโครโฟนอิเล็กเตรต / คอนเดนเซอร์และการตรวจสอบการเชื่อมต่อไมโครโฟน สามารถ
กําหนดค่าระดับเอาต์พตุ ได้
รองรับการตรวจสอบการเชื่อมต่อสัญญาณเสี ยงโดยใช้โทนเสี ยงนํา 20 kHz ที่มีการตรวจจับ
อินพุตสัญญาณเสี ยงของตัวส่ งสัญญาณและการสร้างเอาต์พตุ สัญญาณเสี ยงของตัวรับสัญญาณ

u

ระบบอเนกประสงค์สาํ หรับการส่ งสัญญาณเสี ยงบนเครื อข่าย IP

u

อินพุตและเอาต์พตุ ควบคุมที่มีการตรวจสอบ

u

รองรับการแพร่ กระจายเสี ยงอีกครั้ง

u

ระบบ IP ตามมาตรฐาน EN 54‑16

u

สามารถกําหนดเป็ นอินเตอร์เฟสโทรศัพท์ SIP (ตัวเลือก)

การหน่วงสัญญาณเสี ยงที่กาํ หนดค่าได้สามารถใช้ในการหน่วงสัญญาณการเล่นสัญญาณเสี ยงสําหรับ
การจัดแนวลําโพง เช่น ในอุโมงค์
การกําหนดเส้นทางสัญญาณเสี ยง
สามารถกําหนดเส้นทางสัญญาณเสี ยงแบบทางเดียวไปยังตัวรับสัญญาณได้สูงสุ ด 16 ตัว โดย
กําหนดค่าล่วงหน้าหรื อเมื่อเปิ ดใช้อินพุตควบคุม ตัวรับสามารถแพร่ กระจายเสี ยงสัญญาณเสี ยงที่เข้า
มาไปยังตัวรับสัญญาณอื่นได้อีกครั้ง ในกรณี ที่อินเตอร์เฟซอยูบ่ น LAN เดียวกันจะรองรับการกระ
จายเสี ยงด้วย
ใน PCM และ G.711 (uLaw และ aLaw) สามารถอินเตอร์เฟซสัญญาณเสี ยงแบบ
สองทางเต็มอัตราระหว่างสองชุดอุปกรณ์ได้
อินพุตและเอาต์พตุ ควบคุม
ชุดอุปกรณ์มีอินพุตควบคุมแปดช่องที่มีการตรวจสอบที่กาํ หนดค่าได้เมื่อมีการเปิ ดและ/หรื อลัดวงจร
เอาต์พตุ ควบคุมแปดช่องมีหน้าสัมผัสรี เลย์แบบไม่มีไฟเลี้ยง สามารถกําหนดเส้นทางอินพุตควบคุม
ให้ควบคุมเอาต์พตุ สําหรับการดําเนินการระยะไกล หรื อให้ส่งข้อมูลความผิดปกติระหว่างตัวส่ ง
สัญญาณและตัวรับสัญญาณเสี ยงทั้งสองทิศทาง สามารถกําหนดค่าอินพุตควบคุมให้เปลี่ยนเส้นทาง
สัญญาณเสี ยงได้
มีหน้าสัมผัสรี เลย์แบบไม่มีไฟเลี้ยงให้ไว้เพิ่มเติมสําหรับการแจ้งความผิดปกติของชุดอุปกรณ์ รวมถึง
สถานการณ์ความผิดปกติเนื่องจากอุณหภูมิสูง
อินเตอร์เฟซเครื อข่าย
ชุดอุปกรณ์อินเตอร์เฟซกับเครื อข่ายอีเธอร์เน็ต 10 และ 100 Mbit และประกาศ IP
แอดเดรสที่กาํ หนดโดยเซิร์ฟเวอร์ DHCP ซึ่งสามารถค้นหาเครื อข่ายที่มี IP แอดเดรสอิสระ
หรื อสามารถกําหนด IP แอดเดรสคงที่ได้ มีการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตจุดที่สองเพื่อรองรับเครื อข่าย
สํารอง
มีอินเตอร์เฟซ RS 232 ให้ไว้สาํ หรับสื่ อสารข้อมูลอนุกรมเพิ่มเติมผ่านเครื อข่าย IP
แหล่งจ่ายไฟ
มีการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟสองจุดเป็ นอินพุตหลักและอินพุตสํารองที่มีการตรวจสอบทั้งสองจุด
ปุ่ มควบคุมและไฟสัญญาณ (ด้านหน้า)
• ปุ่ มรี เซ็ตแบบฝัง
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• ไฟ LED แสดงสถานะ 2 ดวงสําหรับเครื อข่าย
• ไฟ LED แสดงสถานะ 8 ดวงสําหรับอินพุตควบคุม

การเชื่อมต่อระหว่างกัน (ด้านหลัง)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อินพุตควบคุม 8 ช่องที่ข้วั ต่อ Euro
เอาต์พตุ ควบคุม 8 ช่องที่ข้วั ต่อ Euro
เอาต์พตุ รี เลย์ผดิ ปกติที่ข้วั ต่อ Euro
อินพุตสัญญาณเสี ยงปรับสมดุลสองช่องที่ข้วั ต่อ Euro (อินพุตสาย 1 ช่อง, อินพุตสาย /
ไมโครโฟน 1 ช่อง)
เอาต์พตุ สัญญาณเสี ยงปรับสมดุลสองช่องที่ข้วั ต่อ Euro
ขั้วต่ออีเธอร์เน็ต 2 ตัวที่ RJ45
RS 232 ที่ Sub‑D
RS 485 ที่ข้ วั ต่อ Euro
แหล่งจ่ายไฟเมนที่แจ็ค
แหล่งจ่ายไฟสํารองที่ข้ วั ต่อ Euro

การรับรองและการอนุมตั ิ
EN55011:2009 (ข้อจํากัดคลาส: B)
EN50130-4:1995 + A1:1998 +
A2:2003

การยอมรับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

IEC60065 (CB‑scheme)

การอนุมตั ิ

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

ภูมิภาค

ความสอดคล้องกับกฎข้อบังคับ/เครื่ องหมายรับประกันคุณภาพ

ยุโรป

CPR

>60 dB

การตรวจจับการตรวจสอบ

อิเล็กเตรต: 0.4 – 5 mA
ไดนามิก: 120 – 1300 ohm

อินพุตสาย (อินพุตสัญญาณเสี ยง 1 และ 2)
ความไว

-16.5 ถึง +6 dBV

อิมพิแดนส์

22 kohm

การตอบสนองความถี่

20 Hz ถึง 15 kHz

S/N

>70 dB

ระดับการตรวจจับโทนเสี ยงนํา
(อินพุต 2 เท่านั้น)

-30 dBV

เอาต์ พตุ Line (เอาต์พตุ สัญญาณเสี ยง 1 และ
2)
ระดับ

สู งสุ ด 6 dBV

ระดับโทนเสี ยงนํา (เอาต์พตุ 2 เท่านั้น)

-20 dBV (20 kHz)

รู ปแบบสั ญญาณเสี ยง
MPEG 1‑layer 3 (MP3)

CE

COC

CE

CertAlarm

CE

DECL EC PRS-1AIP1

UL

CoC

การถอดรหัสไม่เกิน 320 kbps (สเตอริ โอ)
MPEG 1‑layer 2

16, 22.05 และอัตราการเข้ารหัสสัญญาณ
เสี ยง 24 kHz

G.711

uLaw, aLaw ที่อตั ราการสุ่ มตัวอย่าง 8 หรื อ
24 kHz

PCM

16‑บิต ที่อตั ราการสุ่ มตัวอย่าง 8 หรื อ 24
kHz

อินพุตควบคุม

มีชิ้นส่ วน
จํานวน

ส่ วนประกอบ

1

PRS-1AIP1 IP Audio Interface

1

แหล่งจ่ายไฟ

1

ชุดขั้วต่อ

คุณสมบัติทางไฟฟ้า
แหล่งจ่ายไฟภายนอก 1

18 ถึง 56 VDC

แหล่งจ่ายไฟภายนอก 2

18 ถึง 56 VDC

ปริ มาณการใช้พลังงาน

สู งสุ ด 8 W

อินพุตไมโครโฟน (อินพุตสัญญาณเสี ยง 1)
ความไว

-48.5 ถึง -26 dBV

อิมพิแดนส์

1360 โอห์ม

การตอบสนองความถี่

100 Hz ถึง 15 kHz

8 ช่อง

ขั้วต่อ

ขั้วต่อสกรู แบบถอดได้

การทํางาน

หน้าสัมผัสปิ ด (ที่มีการควบคุม)

เอาต์ พตุ ควบคุม / ความผิดปกติ

ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิค

32, 44.1และอัตราการเข้ารหัสสัญญาณเสี ยง
48 kHz
การเข้ารหัสไม่เกิน 192 kbps VBR

EU CPR Telefication

DOP

สหรัฐอเมริ กา

S/N

8x/1x

ขั้วต่อ

ขั้วต่อสกรู แบบถอดได้

การทํางาน

ต่อหน้าสัมผัส (SPST, ไม่มีแรงดันไฟ)

การจัดอันดับ

24 V, 0.5 A

อีเธอร์ เน็ต 1 และ 2
ขั้วต่อ

RJ45 คู่, DTE-pinout

มาตรฐาน

802.3i / 802.3u

ความเร็ ว

10 / 100 Mbps, ปรับความเร็ วอุปกรณ์
รอบข้างโดยอัตโนมัติ

การไหล

Full / half-duplex, ปรับความเร็ วอุปกรณ์
รอบข้างโดยอัตโนมัติ

โปรโตคอล

TCP/IP, UDP, RTP, SIP, IGMP,
DHCP, SNMP
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สภาพแวดล้อม

RS 232 / RS 485
ขั้วต่อ RS 232

9 ขา Sub‑D ตัวผู ้ DTE‑pinout

ขั้วต่อ RS 485

ขั้วต่อสกรู แบบถอดได้

ตําแหน่งขาสัญญาณ

300 ถึง 115.200 บอด (Baud)

การตั้งค่า (ค่าดีฟอลต์)

9600, 8, N, 1

ลักษณะอุปกรณ์

อุณหภูมิในการทํางาน

-5 ºC ถึง +50 ºC (+23 ºF ถึง
+122 ºF)

อุณหภูมิเริ่ มต้น

0 ºC ถึง +50 ºC (+32 ºF ถึง
+122 ºF)

อุณหภูมิในการเก็บรักษาและเคลื่อนย้าย

-20 ºC ถึง +70 ºC (-4 ºF ถึง
+158 ºF)

ความชื้น

15 ถึง 90 %

ความดันอากาศ

600 ถึง 1100 hPa

ขนาด (สู ง x กว้าง x ลึก):

216 x 38 x 125 มม.( 8.5 x 1.5 x
4.92 นิ้ว) (ครึ่ งหนึ่งกว้าง 19 นิ้ว)

นํ้าหนัก

0.7 กก. (1.5 ปอนด์)

ข้อมูลการสัง่ ซื้อ

การติดตั้ง

ติดตั้งแบบสแตนด์อโลนหรื อตูช้ ้ นั วาง 19 นิ้ว
พร้อมกรอบเพิ่ม
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อินเตอร์เฟซขนาดกะทัดรัดแบบสองทิศทาง 1 หรื อ 2 ช่องสําหรับควบคุมสัญญาณเสี ยงด้วยช่อง
สัญญาณ RS232/485 และ GPIO

หมายเลขคําสัง่ ซื้อ PRS-1AIP1

