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ความปลอดภัย
อันตราย!
ความเสี่ยงระดับสูง: สัญลักษณ์นี ้แสดงถึงสถานการณ์อนั ตรายฉุกเฉิน เช่น "แรงดันไฟฟ้าอันตราย" อยู่ด้านในของ
ผลิตภัณฑ์
หากไม่หลีกเลี่ยง จะส่งผลให้ เกิดไฟฟ้าช็อต การบาดเจ็บต่อร่างกายอย่างรุนแรง หรื อเสียชีวิต
คำ เตือน!

!

ความเสี่ยงระดับกลาง: แสดงถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดอันตรายได้
หากไม่หลีกเลี่ยง จะส่งผลให้ เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายเล็กน้ อยหรื อปานกลาง

ระวัง!

!

ความเสี่ยงระดับต่ำ : แสดงถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดอันตรายได้
หากไม่หลีกเลี่ยง จะส่งผลให้ เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ หรื อความเสี่ยงที่จะทำ ให้ อปุ กรณ์ได้ รับความเสียหาย

1.

อ่ านคำ แนะนำ นี ้ – ต้ องอ่านคำ แนะนำ เพื่อความปลอดภัยและคำ แนะนำ การใช้ งานทัง้ หมดก่อนใช้ งาน
อุปกรณ์หรื อระบบ

2.

เก็บรั กษาคำ แนะนำ นี ้ – ควรเก็บรักษาคำ แนะนำ เพื่อความปลอดภัยและคำ แนะนำ การใช้ งานไว้ เพื่อใช้
อ้ างอิงในอนาคต

3.

เอาใจใส่ ต่อคำ เตือนทัง้ หมด – ต้ องปฏิบตั ติ ามคำ เตือนทัง้ หมดที่อยู่บนอุปกรณ์และอยู่ในคำ แนะนำ การใช้
งาน

4.

ปฏิบตั ติ ามคำ แนะนำ ทัง้ หมด – ต้ องปฏิบตั ติ ามคำ แนะนำ สำ หรับการติดตัง้ หรื อการใช้ /การทำ งานทัง้ หมด

5.

อย่ าใช้ อุปกรณ์ นีใ้ กล้ น้ำ – อย่าใช้ อปุ กรณ์นี ้ใกล้ น้ำ หรื อบริ เวณที่มีความชื ้น เช่น ใกล้ อา่ งอาบน้ ำ
อ่างล้ างหน้ า อ่างล้ างจานในครัว หรื ออ่างซักผ้ า ในห้ องใต้ ดนิ ที่เปี ยกชื ้น ใกล้ สระว่ายน้ ำ ในการติดตัง้ ภายนอก
อาคารที่ไม่มีการป้องกัน หรื อในบริ เวณใดก็ตามที่เปี ยกชื ้น

6.

ทำ ความสะอาดด้ วยผ้ าแห้ งเท่ านัน้ – ถอดปลั๊กอุปกรณ์ออกจากเต้ ารับก่อนทำ ความสะอาด อย่าใช้ น้ำ ยา
หรื อสเปรย์ทำ ความสะอาด

7.

อย่ าให้ มีการขวางกัน้ ช่ องเปิ ดสำ หรั บระบายความร้ อน ติดตัง้ ตามคำ แนะนำ ของผู้ผลิต – ในกล่องหุ้ม
ของอุปกรณ์ อาจมีชอ่ งเปิ ดสำ หรับระบายความร้ อน เพื่อให้ ม่นั ใจได้ วา่ อุปกรณ์ทำ งานได้ อย่างน่าเชื่อถือและ
ป้องกันไม่ให้ เกิดความร้ อนสูงเกิน ช่องเปิ ดเหล่านี ้ต้ องไม่มีส่งิ ใดมาขวางกัน้ หรื อปิ ดคลุมไว้ ไม่ควรติดตัง้
อุปกรณ์แบบฝัง เว้ นแต่มีการระบายความร้ อนอย่างเหมาะสม หรื อปฏิบตั ติ ามคำ แนะนำ ของผู้ผลิต

8.

อย่ าติดตัง้ อุปกรณ์ ใกล้ วัตถุท่ มี ีความร้ อน เช่ น เครื่ องปล่ อยรั งสี เครื่ องทำ ความร้ อน เตา หรื ออุปก
รณ์ อ่ ืนๆ (รวมทัง้ เครื่ องขยายสัญญาณเสียง) ที่ให้ ความร้ อน หรื อภายใต้ แสงอาทิตย์ โดยตรง

9.
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10. ห้ ามมองข้ ามจุดประสงค์ ด้านความปลอดภัยของปลั๊กชนิดระบุขัว้ หรื อปลั๊กประเภทต่ อลงดินโดย
เด็ดขาด – ปลั๊กชนิดระบุขวั ้ มีขาแบนสองอันและขาข้ างหนึ่งกว้ างกว่าอีกข้ าง ปลั๊กประเภทต่อลงดินมีขาแบน
สองอันและมีขาที่สามต่อลงดิน ขาที่กว้ างกว่าหรื อขาที่สามมีไว้ เพื่อความปลอดภัยของคุณ ถ้ าปลั๊กที่ให้ มาไม่
พอดีกบั เต้ ารับของคุณ ให้ ปรึกษาช่างไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนเต้ ารับรุ่นเก่านัน้
11. ควรป้ องกันสายไฟฟ้ าจากการเดินผ่ าน หรื อมีวัสดุวางติดกับปลั๊ก เต้ ารั บที่เข้ าถึงได้ ง่าย และจุดที่
สายไฟและปลั๊กออกจากอุปกรณ์
12. ใช้ อุปกรณ์ สำ หรั บยึด/อุปกรณ์ เสริมตามที่ผู้ผลิตกำ หนดเท่ านัน้ – การติดตัง้ อุปกรณ์ต้องปฏิบตั ติ ามคำ
แนะนำ ของผู้ผลิต และต้ องใช้ อปุ กรณ์เสริ มการติดตัง้ ที่ผ้ผู ลิตแนะนำ
13. ใช้ รถเข็น ขาตัง้ ขาตัง้ แบบสามขา ตัวยึด หรื อโต๊ ะตามที่กำ หนดโดยผู้ผลิต หรื อที่จำ หน่ ายพร้ อม
อุปกรณ์ – ในขณะใช้ รถเข็นให้ ระมัดระวังการเคลื่อนย้ ายรถเข็น/อุปกรณ์ร่วม เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจาก
การล้ มตะแคง การหยุดอย่างรวดเร็ ว การใช้ แรงมากเกินพอดี และพื ้นผิวที่ไม่เรี ยบอาจทำ ให้ อปุ กรณ์และรถ
เข็นวางอุปกรณ์พลิกคว่ำ ได้
14. ถอดปลั๊กออกจากอุปกรณ์ ระหว่ างพายุฝนฟ้ าคะนอง หรื อไม่ ได้ ใช้ เป็ นเวลานาน – ไม่สามารถใช้ งาน
ได้ ขณะดำ เนินการบำ รุงรักษาฟั งก์ชนั พิเศษ เช่น ระบบการอพยพ
15. ให้ แจ้ งการซ่ อมบำ รุ งทัง้ หมดแก่ เจ้ าหน้ าที่ให้ บริการที่ได้ รับการรั บรอง – เมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหาย
จำ เป็ นต้ องได้ รับการซ่อมบำ รุง เช่น สายไฟหรื อปลั๊กเสียหาย ของเหลวหกลงบนอุปกรณ์ หรื อมีวสั ดุตกลงบน
อุปกรณ์ อุปกรณ์เปี ยกฝนหรื อชื ้น อุปกรณ์ทำ งานไม่ปกติ หรื อตกกระแทก
16. อุปกรณ์ จะต้ องสัมผัสกับหยดน้ำ หรื อเปี ยกน้ำ และไม่ ควรวางวัสดุท่ มี ีของเหลวบนอุปกรณ์ เช่ น
แจกัน
17. แบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรี่ หรื อติดตัง้ แบตเตอรี่ ) จะต้ องไม่ สัมผัสกับความร้ อนมากเกินไป เช่ น
แสงแดด เปลวไฟหรื อสภาพแวดล้ อมที่คล้ ายคลึงกัน
ระวัง!
หากเปลี่ยนแบตเตอรี ่ไม่ถกู ต้ อง อาจมีอนั ตรายจากการระเบิดได้ ให้ เปลี่ยนแบตเตอรี ่ด้วยแบตเตอรี ่ชนิดเดียวกันหรื อ

!

เทียบเท่าเท่านัน้ ต้ องกำ จัดทิ ้งแบตเตอรี ่ที่ใช้ แล้ วตามกฎหมาย หรื อขัน้ ตอนปฏิบตั ดิ ้ านสิ่งแวดล้ อม

18. การติดตัง้ กระทำ โดยมืออาชีพเท่ านัน้ – ไม่ควรใช้ อปุ กรณ์ในบ้ านพักอาศัย
19. การควบแน่ น – เพื่อหลีกเลี่ยงการควบแน่น; เมื่ออุปกรณ์ถกู เคลื่อนย้ ายจากสถานที่ที่มีความเย็นไปยังสถาน
ที่ที่อ่นุ กว่า ให้ รอสองสามชั่วโมงก่อนเปิ ดอุปกรณ์
20. อันตรายต่ อการได้ ยนิ – สำ หรับอุปกรณ์รับฟั งเสียง อย่ารับฟั งในระดับเสียงดังเป็ นเวลานานเพื่อป้องกัน
อันตรายต่อการได้ ยินที่อาจเกิดขึ ้น
21. ชิน้ ส่ วนอะไหล่ – เมื่อจำ เป็ นต้ องเปลี่ยนชิ ้นส่วนอะไหล่ ต้ องแน่ใจว่า ช่างเทคนิคบริ การใช้ ชิ ้นส่วนอะไหล่ตาม
ที่ผ้ผู ลิตกำ หนดเท่านัน้ หรื อใช้ ชิ ้นส่วนอะไหล่ที่มีลกั ษณะเหมือนกับชิ ้นส่วนเดิม ชิ ้นส่วนทดแทนที่ไม่ได้ รับ
อนุญาตอาจส่งผลให้ เกิดอัคคีภยั ไฟฟ้าช็อต หรื ออันตรายอื่นๆ
Bosch Security Systems
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22. การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย – เมื่อเสร็ จสิ ้นการบำ รุงรักษาหรื อซ่อมแซมอุปกรณ์ บอกช่างเทคนิค
บริ การให้ ดำ เนินการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย เพื่อให้ แน่ใจว่าอุปกรณ์มีสภาพการทำ งานที่เหมาะสม
อันตราย!
การโอเวอร์ โหลด – อย่าให้ เต้ ารับและสายไฟต่อพ่วงโอเวอร์ โหลด เนื่องจากอาจส่งผลให้ เกิดอัคคีภยั และไฟฟ้าช็อต

23. แหล่ งจ่ ายไฟ – ควรใช้ อปุ กรณ์จากชนิดแหล่งจ่ายไฟที่ระบุบนแผ่นป้ายของอุปกรณ์เท่านัน้ หากคุณไม่แน่ใจ
ว่าต้ องใช้ แหล่งจ่ายไฟชนิดใด ให้ ขอคำ แนะนำ จากตัวแทนจำ หน่ายอุปกรณ์ หรื อบริ ษัทไฟฟ้าใกล้ บ้านคุณ
สำ หรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ พลังงานจากแบตเตอรี ่ หรื อแหล่งจ่ายไฟอื่น โปรดดูที่ค่มู ือการใช้ งาน
24. สายไฟฟ้ า – ระบบภายนอกอาคารไม่ควรอยู่ในบริ เวณใกล้ เคียงกับสายไฟฟ้าแรงสูง หลอดไฟฟ้าอื่น หรื อ
วงจรไฟฟ้า หรื อที่ที่อปุ กรณ์สามารถตกเข้ าไป เช่น สายไฟฟ้า หรื อวงจรไฟฟ้า เมื่อติดตัง้ ระบบภายนอก ควรได้
รับการดูแลอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ อยู่ใกล้ สายไฟฟ้า หรื อวงจรไฟฟ้า เพราะหากสัมผัสถูกอาจทำ ให้ เกิดอันตราย
ถึงแก่ชีวิตได้ รุ่นที่ใช้ ในสหรัฐอเมริ กาเท่านัน้ – ดูที่มาตรฐานการออกแบบและการติดตัง้ ระบบไฟฟ้าสำ หรับใช้
ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ข้ อ 820 เกี่ยวกับการติดตัง้ ระบบ CATV
อันตราย!
การใส่ วัตถุหรื อของเหลว – ห้ ามใส่วสั ดุใดๆ ลงไปในช่องเปิ ดของอุปกรณ์ เนื่องจากอาจสัมผัสกับจุดที่มีแรงดัน
ไฟฟ้าที่เป็ นอันตราย และส่วนที่สามารถลัดวงจรได้ ซ่งึ อาจส่งผลให้ เกิดอัคคีภยั หรื อไฟฟ้าช็อต อย่าทำ ของเหลวใดๆ
หกบนอุปกรณ์
25. การติดตัง้ สายดินสำ หรั บสายโคแอ็กเชียล – หากอุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบภายนอก ตรวจสอบให้ แน่ใจ
ว่าระบบเคเบิลเชื่อมต่อสายดินแล้ ว รุ่นที่ใช้ ในสหรัฐอเมริ กาเท่านัน้ : ข้ อ 810 ของมาตรฐานการออกแบบและ
การติดตัง้ ระบบไฟฟ้าสำ หรับใช้ ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ANSI/NFPA No.70-1981 มีข้อมูลเกี่ยวกับการติด
ตัง้ สายดินของอุปกรณ์ตดิ ยึดและโครงรองรับ การติดตัง้ สายดินของสายโคแอ็กเชียลที่ตอ่ เข้ ากับชุดคายประจุ
ขนาดของสายดิน ตำ แหน่งของชุดคายประจุ การต่อหลักดิน และข้ อกำ หนดเกี่ยวกับหลักดิน
26. การต่ อลงดินแบบป้ องกัน – อุปกรณ์ประเภท Class I Construction ควรเชื่อมต่อกับเต้ าเสียบไฟฟ้าที่มีการ
ต่อลงดินแบบป้องกัน
การต่ อสายดินแบบป้ องกัน – อุปกรณ์ประเภท Class I Construction จะเชื่อมต่อกับเต้ าเสียบหลักด้ วย
การต่อลงดินแบบป้องกัน

คำ แนะนำ สำ หรั บการเชื่อมต่ อสายไฟ
–

สำ หรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแบบถาวร ปลั๊กหลักที่พร้ อมใช้ งานเสมอ หรื อสวิตช์ไฟหลักทัง้ หมดจะต้ องเชื่อมต่อ
กับอุปกรณ์ภายนอก และเป็ นไปตามกฎการติดตัง้ ที่มีทงั ้ หมด
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สำ หรับอุปกรณ์ที่ต้องเสียบปลั๊ก จะต้ องติดตัง้ เต้ ารับใกล้ กบั อุปกรณ์เพื่อให้ ใช้ งานได้ งา่ ย

ฉลากนี ้อาจแสดงไว้ ที่ด้านล่างของอุปกรณ์เนื่องจากพื ้นที่จำ กัด
ระวัง!

!

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต อย่าเปิ ดฝาครอบ ให้ แจ้ งการซ่อมบำ รุงแก่เจ้ าหน้ าที่ให้ บริ การที่ได้ รับการ
รับรองเท่านัน้

คำ เตือน!

!

เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภยั หรื ออันตรายจากไฟฟ้าช็อต อย่าให้ อปุ กรณ์ถกู ฝนหรื อความชื ้น

คำ เตือน!

!

การติดตัง้ ควรดำ เนินการโดยเจ้ าหน้ าที่ให้ บริ การที่มีคณ
ุ สมบัตติ ามมาตรฐานการออกแบบและการติดตัง้ ระบบไฟฟ้า
สำ หรับใช้ ในประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อกฎหมายที่บงั คับใช้ ในท้ องถิ่นเท่านัน้

คำ เตือน!
การตัดกระแสไฟ: หากอุปกรณ์ใช้ กำ ลังไฟฟ้าจากไฟเมน และมาพร้ อมชุดสายไฟแหล่งจ่ายไฟ อุปกรณ์ตดั กระแสไฟ

!

คือ ปลั๊กไฟเมนของชุดสายไฟดังกล่าว
หากมาพร้ อมอะแดปเตอร์ AC‑DC และปลั๊กไฟเมนเป็ นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์แบบเสียบปลั๊กโดยตรง อะแดปเตอร์
AC‑DC จะเป็นอุปกรณ์ตัดกระแสไฟ
เต้ ารับต้ องอยู่ใกล้ กบั อุปกรณ์ และต้ องใช้ งานได้ สะดวก
คำ เตือน!

!

เพื่อไม่เกิดการถูกไฟฟ้าช็อต อย่าเชื่อมต่อวงจร Safety Extra Low Voltage (SELV) กับวงจร Telephone-Network
Voltage (TNV) พอร์ต LAN มีวงจร SELV และพอร์ต WAN มีวงจร TNV พอร์ต LAN และพอร์ต WAN ทั้งสอง
ประเภทใช้ ขวั ้ ต่อ RJ‑45 ให้ ระมัดระวังขณะเชื่อมต่อสาย

Bosch Security Systems

2018.04 | 04 | F01U306899

8

th | ความปลอดภัย

PAVIRO Call Stations

อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ และเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าเก่ า
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรื อเครื ่องใช้ ไฟฟ้าที่สิ ้นสุดอายุการใช้ งานจะต้ องเก็บแยกเอาไว้ ตา่ งหาก และจัดส่งไปผ่าน
กระบวนการรี ไซเคิลที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม (โดยสอดคล้ องกับระเบียบว่าด้ วยเศษเหลือทิ ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ของยุโรป - European Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
ในการทิ ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื ่องใช้ ไฟฟ้าเก่า ควรดำ เนินการผ่านระบบการจัดเก็บและส่งกลับของแต่ละ
ประเทศ

ใช้ เฉพาะที่ระดับความสูงไม่เกิน

ใช้ เฉพาะในภูมิภาคที่มีภมู ิอากาศที่

2,000 ม. เท่านัน้

ไม่ใช่เขตร้ อนชื ้นเท่านัน้

2018.04 | 04 | F01U306899
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ข้ อมูลโดยย่ อ
PVA-15CST และ PVA-15ECS คือไมโครโฟนประกาศสำหรับระบบ PAVIRO:
–

ไมโครโฟนประกาศ PVA-15CST ในชุดสินค้ าจะไม่มีสวิตช์กญ
ุ แจหรื อปุ่มเตือนภัย แต่สว่ นประกอบเสริ มเหล่า
นี ้สามารถสั่งซื ้อเพิ่มได้ ตามที่อธิบายไว้ ใน ตัวเลือกการดัดแปลง, หน้า 18

–

ไมโครโฟนประกาศ PVA-15ECS มีสวิตช์กญ
ุ แจหรื อปุ่มเตือนภัยสองปุ่มที่ตดิ ตัง้ มาจากโรงงาน

ไมโครโฟนประกาศทัง้ คู่ประกอบด้ วยไมโครโฟนแบบคอหมุนรอบพร้ อมระบบป้องกันเสียงลมและระบบการตรวจสอบ
แบบถาวร มี 20 ปุ่ม จอ LCD แบบมีไฟติดสว่าง และลำ โพงในตัว
ไมโครโฟนประกาศสามารถขยายปุ่มการทำ งาน ให้ เหมาะกับความต้ องการของผู้ใช้ โดยสามารถเชื่อมต่อกับปุ่ม
ไมโครโฟนประกาศเสริ ม PVA-20CSE ได้ ถงึ ห้ าชุด โดยแต่ละชุดจะมีป่มุ ที่กำ หนดโปรแกรมได้ ถงึ 20 ปุ่ม
คุณสมบัตอิ ื่นๆ:
–

เมนู/ปุ่มฟั งก์ชนั 5 ปุ่ม (ตัง้ โปรแกรมไว้ ลว่ งหน้ า) - แต่ละปุ่มมีไฟสัญญาณสีเขียวหรื อสีเหลืองหนึ่งดวง

–

ปุ่มเลือก 15 ปุ่ม (กำ หนดเองได้ ) - แต่ละปุ่มมีไฟสัญญาณสองดวง (สีเขียว/สีแดง)

–

การเลือกโซนตัวเลข (สามารถเปิ ดใช้ งานได้ ระหว่างการกำ หนดค่า IRIS-Net)

–

ป้ายพร้ อมฝาปิ ดแบบใส - สามารถเปลี่ยนป้ายได้ ตลอดเวลา

–

สามารถใช้ เป็ นอุปกรณ์แบบตัง้ หรื อฝังกับโต๊ ะ/ชัน้ วางก็ได้

–

มีการตรวจสอบภายในพร้ อมบันทึกข้ อผิดพลาด โดยสอดคล้ องตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องทัง้ ของภายใน
ประเทศและมาตรฐานสากลทัง้ หมด

–

Bosch Security Systems

กำ หนดค่าได้ งา่ ยโดยใช้ ตวั สร้ างการกำ หนดค่าหรื อซอฟต์แวร์ IRIS-Net
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3

ภาพรวมของระบบ

3.1

ด้ านบน

PAVIRO Call Stations

ดูตารางในหน้ าต่อไปนี ้ เพื่อดูคำ อธิบายตัวเลขในรูปจากมุมมองด้ านบน

รู ปภาพ 3.1: ไมโครโฟนประกาศ PVA-15CST จากมุมมองด้ านบน
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Bosch Security Systems

PAVIRO Call Stations

ภาพรวมของระบบ | th

11

รู ปภาพ 3.2: ไมโครโฟนประกาศ PVA-15ECS มองจากด้ านบน

หมายเลข ไอคอน

ส่วนประกอบ

คำ อธิบาย (การกำ หนดค่าดีฟอลต์)

1

ปุ่มเลือก/แป้นพิมพ์ตวั เลข

ปุ่มเลือกโซน/กลุ่มแบบตัง้ โปรแกรมได้ พร้ อมไฟ
สัญญาณสองดวง

2

พื ้นที่สำ หรับสวิตช์กญ
ุ แจและปุ่ม

–

ไมโครโฟนประกาศ PVA-15CST: มีชอ่ ง

เตือนภัย:

สำ หรับติดตัง้ สวิตช์กญ
ุ แจเสริ มและปุ่มเตือน

–

สวิตช์กญ
ุ แจช่วยป้องกัน

ภัย

การใช้ ไมโครโฟนประกาศ –
โดยไม่ได้ รับอนุญาต

ไมโครโฟนประกาศ PVA-15ECS: ติดตัง้

ปุ่มเตือนภัยใช้ ในการกระ

โรงงาน

–

สวิตช์กญ
ุ แจหรื อปุ่มเตือนภัยสองปุ่มมาจาก

จายสัญญาณเตือนภัย
โดยมีฝาปิ ดใสเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ กดปุ่มโดย
บังเอิญ
3

Bosch Security Systems

ไฟสัญญาณการเตือนภัยด้ วย

ติดสว่างเป็ นสีแดงหากระบบอยู่ในสภาวะการเตือน

เสียง

ภัยด้ วยเสียง
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หมายเลข ไอคอน

ส่วนประกอบ

คำ อธิบาย (การกำ หนดค่าดีฟอลต์)

4

ไฟสัญญาณเตือนความผิดปกติ

ติดสว่างเป็ นสีเหลืองหากมีความผิดปกติเกิดขึ ้น

แบบรวม
5

ไฟสัญญาณการทำ งาน

ติดสว่างเป็ นสีเขียวหากเปิ ดแหล่งจ่ายไฟ

6

ไมโครโฟน

ไมโครโฟนมอนิเตอร์ แบบคอหมุนรอบ

7

ลำ โพง

การเตือนความผิดปกติ หรื อ VAC ด้ วยเสียง

8

หน้ าจอ

จอแสดงสถานะ/ข้ อผิดพลาดของไมโครโฟนประกาศ
หรื อทัง้ ระบบ

9

ปุ่ม ESC

รับทราบและไปยังข้ อความแสดงข้ อผิดพลาดถัดไป
พร้ อมไฟสัญญาณ

10

ปุ่ม ▲

เปิ ด/ปิ ดระบบ (สแตนด์บาย) พร้ อมไฟสัญญาณ

11

ปุ่ม DEL

- (ไม่มีการกำ หนดค่าดีฟอลต์)

12

ปุ่ม ▼

หยุดสัญญาณเสียงถ่ายทอดสด พร้ อมไฟสัญญาณ

13

ปุ่ม ↵

สำ หรับการประกาศไปยังโซนที่เลือก พร้ อมไฟ
สัญญาณ

ดูเพิ่มเติม
–

2018.04 | 04 | F01U306899
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ด้ านล่ าง
1

2

3

4

รู ปภาพ 3.3: ไมโครโฟนประกาศ PVA-15CST และ PVA-15ECS มองจากด้ านล่าง

Bosch Security Systems

หมายเลข ส่วนประกอบ

คำ อธิบาย

1

พอร์ ต EXT OUT

การเชื่อมต่อไมโครโฟนประกาศเสริ ม

2

พอร์ ต CST BUS

การเชื่อมต่อกับตัวควบคุม

3

พอร์ ต LINE

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงภายนอกหรื อปุ่ม PTT

4

พอร์ ต MIC

การเชื่อมต่อไมโครโฟนภายนอก

2018.04 | 04 | F01U306899
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ชิน้ ส่ วนที่ให้ มา
จำ นวน

ส่วนประกอบ

1

ไมโครโฟนประกาศ PVA-15CST หรื อ PVA-15ECS

1

สายสัญญาณ (3 เมตร)

7

แผ่นป้ายกระดาษเปล่า

1

ตัวลดความเค้ น (ตัวยึด)

2

สกรูสำ หรับลดความเค้ น

1

อุปกรณ์เปิ ดฝา

1

คู่มือการใช้ งาน

1

คำ แนะนำ ด้ านความปลอดภัยที่สำ คัญ

2018.04 | 04 | F01U306899
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การติดตัง้

5.1

สภาวะเมื่อส่ งมอบ

15

ไมโครโฟนประกาศได้ ตงั ้ โปรแกรมตามฟั งก์ชนั จากโรงงานและตัง้ ค่าคุณสมบัตไิ ว้ แล้ วดังต่อไปนี ้:
พารามิเตอร์

การตัง้ ค่า/รายละเอียด

ที่อยู่ CAN

0 (ยกเลิกการเชื่อมต่อ)

อัตราบอด CAN

10 kbit/วินาที

การระงับสัญญาณ CAN

ปิ ด

ชื่อ

PVA-15CST / PVA-15ECS

รหัสผ่าน

ตัง้ รหัสผ่านป้องกันเมนูการตัง้ ค่าไว้ รหัสผ่าน: 2222

โทนเสียงล่วงหน้ า

ปิ ด

เสียงเตือน

เปิ ด (เสียงสัญญาณเตือน)

คอมเพรสเซอร์

ปิ ด

ตัวเลือก

การกำ หนดค่า
ปุ่ม

ปุ่มเตือนภัย

ไม่ได้ กำ หนดค่า

สวิตซ์กญ
ุ แจ

ไม่ได้ กำ หนดค่า

ไมโครโฟนภายนอก

ไม่ได้ กำ หนดค่า

ปุ่มเลือก 1-n

การเลือกโซน 1 ถึง n (ปุ่ม 1 = โซน 1, ปุ่ม 2 = โซน 2 ฯลฯ)

↵

ประกาศในโซน/กลุ่มที่เลือกไว้ ลำ ดับความสำ คัญตัง้ ไว้ ที่ 50

▲

เปิ ด/ปิ ดระบบ ลำ ดับความสำ คัญตัง้ ไว้ ที่ 40

▼

หยุดการทำ งานของสัญญาณเสียงที่ใช้ งานอยู่ ลำ ดับความ
สำ คัญตัง้ ไว้ ที่ 69

ฟั งก์ชนั พิเศษ

Bosch Security Systems

ESC

รับทราบและไปยังข้ อความแสดงข้ อผิดพลาดถัดไป

DEL

- (ไม่มีการกำ หนดค่าดีฟอลต์)
ไม่ได้ กำ หนดค่า
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คำ เตือน!

!

หากมีไมโครโฟนประกาศหลายตัวที่ต้องใช้ ตวั ควบคุมเดียว จะต้ องกำ หนดที่อยู่ CAN เฉพาะ (1-16) ให้ กบั ไมโครโฟน
แต่ละตัว หลังจากนัน้ หากที่อยู่ CAN เปลี่ยนไป จะต้ องเปลี่ยนการกำ หนดค่าด้ วย
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การติดป้ ายที่ปุ่ม
ปุ่มในไมโครโฟนประกาศสามารถติดป้ายโดยใช้ แผ่นป้ายเสียบจากด้ านบน ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนต่อไปนี ้เพื่อติดป้ายให้
กับปุ่ม:
1.

ค่อยๆ คลายที่ฝาปิ ดแบบใสจากด้ านบนโดยใช้ อปุ กรณ์เปิ ดฝา สามารถเปิ ดฝาจากด้ านบนสุดของฝาปิ ดทาง
ด้ านขวาของไมโครโฟน

2.

เปิ ดฝาโดยเสียบอุปกรณ์เปิ ดฝาลงในช่องและเลื่อนอุปกรณ์เปิ ดฝาไปทางด้ านขวา

3.

ฝาครอบด้ านบนจะหลุดออกจากตัวเครื ่อง

4.

เสียบอุปกรณ์เปิ ดฝาทางด้ านซ้ ายของไมโครโฟนและเลื่อนไปทางซ้ าย

5.

สามารถถอดฝาครอบได้ ในตอนนี ้

6.

เสียบแผ่นป้ายกระดาษลงในช่อง

7.

ปิ ดฝาแบบใสกลับเข้ าที่ จัดวางฝาปิ ดด้ านล่างให้ ตรงกับช่องในตัวไมโครโฟนประกาศ แล้ วปิ ดฝาครอบด้ านบน
เบาๆ ให้ ปิดลงบนช่องพอดี

Bosch Security Systems
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ตัวเลือกการดัดแปลง
แจ้ งเตือน!
ส่ วนนีใ้ ช้ กับไมโครโฟนประกาศ PVA-15CST เท่ านัน้

ไมโครโฟนประกาศสามารถดัดแปลงได้ โดยเพิ่มปุ่มแบบมีฝาปิ ด PVA-1EB สูงสุดสามปุ่มและ/หรื อสวิตช์กญ
ุ แจ
PVA-1KS หนึ่งตัว สามารถใช้อุปกรณ์ควบคุมเสริมได้ เช่น เพื่อให้สัญญาณเตือนทำงานในบางพื้นที่ (เลือกการเตือน
ภัย) หรื อเพื่อเปิ ด/ปิ ดระบบ การกำ หนดค่าฟั งก์ชนั จะดำ เนินการผ่าน IRIS-Net ระหว่างที่กำ ลังกำ หนดค่า

5.3.1

ปุ่มเตือนภัย
PVA-1EB เป็นปุ่มเสริมที่จะติดตั้งในไมโครโฟนประกาศ ฝาปิดแบบใสมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้กดปุ่มเหล่านี้โดยบังเอิญ
ไฟ LED คุณภาพสูงมีไว้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการมองเห็น และเพื่อให้ การปฏิบตั งิ านมีความน่าเชื่อถือสูงสุด ไมโครโฟน
ประกาศจะคอยตรวจสอบฟี ดไลน์ของปุ่ม หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ ้น จะแสดงบนบันทึกข้ อผิดพลาดของระบบ

รู ปภาพ 5.1: PVA-1EB

การประกอบ
โปรดปฏิบตั ติ ามข้ อมูลต่อไปนี ้ที่เกี่ยวกับการติดตัง้ PVA-1EB ในไมโครโฟนประกาศ
แจ้ งเตือน!
มีข้อมูลการใช้ งาน PVA-1EB
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3
2

1

1.

ปลดขัว้ ต่อทัง้ หมดออกจากไมโครโฟนประกาศ

2.

คลายสกรูยดึ ฐานไมโครโฟนประกาศ (สกรู ➊ 4 ตัว)

3.

ค่อยๆ ถอดฐานออกจากส่วนบน เริ ่มที่มมุ บนซ้ ายของไมโครโฟนประกาศ

4.

ปลดสายเชื่อมต่อจากขัว้ ต่อปลั๊ก CN1 ➋

5.

เตรี ยมตำ แหน่งติดตัง้ ➌: ใช้ วตั ถุปลายแหลม (เหล็กปลายแหลมหรื อวัตถุที่คล้ ายๆ กัน) ค่อยๆ เจาะและตัด
ช่องสี่เหลี่ยมที่ทำ เตรี ยมไว้ ด้านในของตัวเครื ่อง อาจต้ องตกแต่งจุดที่ตดิ ตัง้ หลังจากติดตัง้ เสร็ จแล้ ว (เช่น ตะไบ
เล็ม)

6.

ติดตัง้ ปุ่มลงในตำ แหน่งติดตัง้ แล้ วกดให้ ท่วั (ฝาปิ ดต้ องสามารถเปิ ดขึ ้นได้ )

7.

เสียบสายแพ ➍ เข้ ากับขัว้ ต่อ CN201/CN202/CN203 บนแผงวงจร ทัง้ นี ้ขึ ้นอยู่กบั ตำ แหน่งการติดตัง้ ว่าอยู่
ด้ านขวา/ตรงกลาง/ด้ านซ้ าย

8.

เสียบสายเชื่อมต่อเข้ ากับ CN1 อีกครัง้

9.

ค่อยๆ ประกอบฐานไมโครโฟนประกาศกลับคืน
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10. ต่อขัว้ ต่อทัง้ หมดกลับคืน
11. กำ หนดค่าให้ กบั ปุ่มผ่านทางซอฟต์แวร์
ไมโครโฟนประกาศสามารถดัดแปลงได้ โดยเพิ่มปุ่มแบบมีฝาปิ ด PVA-1EB สูงสุดสามปุ่มและ/หรื อสวิตช์กญ
ุ แจ
PVA-1KS หนึ่งตัว สามารถใช้อุปกรณ์ควบคุมเสริมได้ เช่น เพื่อให้สัญญาณเตือนทำงานในบางพื้นที่ (เลือกการเตือน
ภัย) หรื อเพื่อเปิ ด/ปิ ดระบบ การกำ หนดค่าฟั งก์ชนั จะดำ เนินการผ่าน IRIS-Net ระหว่างที่กำ ลังกำ หนดค่า

5.3.2

สวิตซ์ กุญแจ
PVA-1KS เป็นสวิตช์กุญแจเสริมที่จะติดตั้งในไมโครโฟนประกาศ ไมโครโฟนประกาศจะคอยตรวจสอบฟีดไลน์ของ
สวิตช์กญ
ุ แจ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ ้น จะแสดงบนบันทึกข้ อผิดพลาดของระบบ

รู ปภาพ 5.2: PVA-1KS

การประกอบ
โปรดปฏิบตั ติ ามข้ อมูลต่อไปนี ้ที่เกี่ยวกับการติดตัง้ สวิตช์กญ
ุ แจในไมโครโฟนประกาศ
1.

ปลดขัว้ ต่อทัง้ หมดออกจากไมโครโฟนประกาศ

2.

คลายสกรูยดึ ฐานไมโครโฟนประกาศ (สกรู 4 ตัว)

3.

ค่อยๆ ถอดฐานออกจากส่วนบน เริ ่มจากมุมบนซ้ ายของไมโครโฟนประกาศ

4.

ปลดสายเชื่อมต่อจากขัว้ ต่อปลั๊ก CN1

5.

เตรี ยมตำ แหน่งติดตัง้ : ใช้ วตั ถุปลายแหลม (เหล็กปลายแหลมหรื อวัตถุที่คล้ ายๆ กัน) ค่อยๆ เจาะและตัดช่อง
วงกลมที่ทำ เตรี ยมไว้ ด้านในของตัวเครื ่อง อาจต้ องตกแต่งจุดที่ตดิ ตัง้ หลังจากติดตัง้ เสร็ จแล้ ว (เช่น ตะไบ เล็ม)

แจ้ งเตือน!
โปรดทราบว่า คุณจะเชื่อมสายได้ ก็ตอ่ เมื่อติดตัง้ สวิตช์แล้ ว

6.

เจาะผ่านช่องที่เตรี ยมตัดไว้ สำ หรับยึดขาของฝาปิ ดสวิตช์กญ
ุ แจ

7.

จัดสวิตช์และสกรูให้ เข้ าที่โดยใช้ สกรูที่ให้ มา

8.

ต้ องต่อสายแบบ 4 ขาที่ให้ มาและตัวต้ านทานตามที่แสดงในแผนผังนี ้
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1 rt
CN1-1

1

3

2

4

CN1-2

10k

R2

2 gr

R1

3 gr
CN1-3

10k
4 gr

CN1-4
9.

โปรดปฏิบตั ติ ามลำ ดับการเชื่อมต่อสายแพ ต้ องตัดสายภายนอกสองเส้ น เส้ นที่ 1 (สีแดง) และเส้ นที่ 4 (สี
เขียว) ให้ ชิดกับจุดตัดให้ มากที่สดุ และจับแยกไว้ ต้ องเชื่อมสายภายในสองเส้ น เส้ นที่ 2 (สีเขียว) และเส้ นที่ 3
(สีเขียว) เข้ ากับขัว้ ต่อสวิตช์ 1 และ 2 จะเป็ นขัว้ ใดก็ได้

10. เสียบสายแพเข้ ากับขัว้ ต่อ CN201/CN202/CN203 บนแผงวงจร ทัง้ นี ้ขึ ้นอยู่กบั ตำ แหน่งการติดตัง้ ว่าอยู่ด้าน
ขวา/ตรงกลาง/ด้ านซ้ าย
11. เสียบสายเชื่อมต่อเข้ ากับ CN1 อีกครัง้
12. ค่อยๆ ประกอบฐานไมโครโฟนประกาศกลับคืน
13. ต่อขัว้ ต่อทัง้ หมดกลับคืน
14. กำ หนดค่าให้ กบั ปุ่มผ่านทางซอฟต์แวร์
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การเชื่อมต่ อ

6.1

CST BUS

PAVIRO Call Stations

แจ้ งเตือน!
หากไมโครโฟนประกาศเชื่อมต่ออยู่กบั ตัวควบคุมผ่านทาง CST BUS ไมโครโฟนประกาศจะได้ รับการกำ หนดค่าโดย
อัตโนมัตติ ามที่อยู่ CAN ที่ตงั ้ ไว้ ไมโครโฟนประกาศจะพร้ อมใช้ งานในเวลาไม่นาน

ต้ องเชื่อมต่อสายเชื่อมต่อกับพอร์ ต CST BUS ตามที่แสดงในภาพประกอบด้ านล่าง ใช้ ตวั ยึดลดความเค้ นและสกรู
สองตัวที่ให้ มาเพื่อยึดสายเคเบิล

6.1.1

รายละเอียดอินเตอร์ เฟส
พอร์ ต CST BUS จะใช้ เชื่อมต่อไมโครโฟนประกาศเข้ ากับตัวควบคุม พอร์ ต RJ-45 แบบ 8 ขาจะกำ หนดแหล่งจ่ายไฟ
อินเตอร์ เฟสควบคุม (CAN bus) และอินเตอร์ เฟสเสียง ต้ องเชื่อมต่อไมโครโฟนประกาศเข้ ากับเต้ ารับที่ผนังด้ วยสาย
เครื อข่ายที่ให้ มา (3 ม.) ภาพต่อไปนี ้จะแสดงการกำ หนดพอร์ ต CST BUS และขัว้ ต่อ RJ-45 ที่สมั พันธ์กนั
แจ้ งเตือน!
ต้ องใช้ สายเคเบิลคู่บดิ เกลียวแบบมีปลอกหุ้มสำ หรับการเชื่อมต่อ: CAN (4, 5), ตัวควบคุมเสียงกับไมโครโฟน
ประกาศ (3, 6) และเสียงไมโครโฟนประกาศกับตัวควบคุม (7, 8)
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8

1: +24V DC
2: GND (CAN_GND)
3: AUDIO CONTROLLER TO CALL STATION +
4: CAN_H (+)
5: CAN_L (-)

8: AUDIO CALL STATION TO CONTROLLER 7: AUDIO CALL STATION TO CONTROLLER +
6: AUDIO CONTROLLER TO CALL STATION -

รู ปภาพ 6.1: การกำ หนดขาของพอร์ ต CST BUS
8: AUDIO CALL STATION TO CONTROLLER 7: AUDIO CALL STATION TO CONTROLLER +
6: AUDIO CONTROLLER TO CALL STATION 5: CAN_L (-)
4: CAN_H (+)
3: AUDIO CONTROLLER TO CALL STATION +
2: GND (CAN_GND)

8

1

1: +24V DC

รู ปภาพ 6.2: การกำ หนดขาของขัว้ ต่อ CST BUS

แหล่ งจ่ ายไฟ
แรงดันของแหล่งจ่ายไฟขัน้ ต่ำ ของไมโครโฟนประกาศคือ 15 V DC เนื่องจากแรงดันของแหล่งจ่ายไฟขัน้ ต่ำ ของตัว
ควบคุมจะอยู่ที่ 18 V DC ดังนัน้ แรงดันไฟฟ้าที่รับได้ สงู สุดจะถูกทอนลง 3 V DC ที่สายไฟเชื่อมต่อระหว่างตัวควบคุม
กับไมโครโฟนประกาศ โปรดอ้ างอิงข้ อมูลทางเทคนิค (เช่น กระแสไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ) ของไมโครโฟนประกาศหรื อ
ไมโครโฟนประกาศเสริ มเพื่อเลือกสายเชื่อมต่อที่เหมาะสม โดยเฉพาะการลากสายยาว
หากแรงดันไฟฟ้าที่ถกู ทอนสูงกว่า 3 V DC จะต้ องเพิ่มแรงดันของแหล่งจ่ายไฟขัน้ ต่ำ ของตัวควบคุมเพื่อให้ พอดีกบั แรง
ดันของแหล่งจ่ายไฟขัน้ ต่ำ ของไมโครโฟนประกาศ

6.2

พอร์ ต LINE
การใช้ เป็ นอินพุตสัญญาณเสียง
พอร์ ต LINE จะใช้ เชื่อมต่อกับเครื ่องเสียงภายนอก (เช่น ตัวรับสัญญาณไมโครโฟนแบบไร้ สาย) แผนผังต่อไปนี ้จะ
แสดงการกำ หนดปลั๊กแบบแจ็คสเตอริ โอ (3.5 มม. "มินิแจ็ค") ที่จะเชื่อมต่อกับพอร์ ต LINE
LINE_GND
LINE_LEFT
LINE_RIGHT
รู ปภาพ 6.3: การกำ หนดปลั๊ก LINE เป็ นอินพุตสัญญาณเสียง

ใช้ เป็ นอินพุตหน้ าสัมผัส PTT
เมื่อเชื่อมต่อไมโครโฟน PTT เข้ ากับไมโครโฟนประกาศ พอร์ ต LINE จะกลายเป็ นอินพุตสำ หรับหน้ าสัมผัส PTT ต้ องตัง้
ค่าฟั งก์ชนั PTT สำ หรับไมโครโฟนประกาศใน IRIS-Net ระหว่างที่กำ ลังกำ หนดค่า แผนผังต่อไปนี ้จะแสดงการกำ หนด
ปลั๊กแบบแจ็คสเตอริ โอ (3.5 มม. "มินิแจ็ค") ที่สมั พันธ์กนั
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PTT

รู ปภาพ 6.4: การกำ หนดปลั๊ก LINE เป็ นอินพุตหน้ าสัมผัส PTT

6.3

อินเตอร์ เฟซ MIC
อินเตอร์ เฟซ MIC จะสามารถใช้ ตอ่ กับไมโครโฟนตัวที่สองได้ สามารถต่อ "ไมโครโฟน PC" (VCC = 3.3 V) ได้ แผนผัง
ต่อไปนี ้จะแสดงการกำ หนดปลั๊กแบบแจ็คสเตริ โอ 3.5 มม .ที่จะเชื่อมต่อกับแจ็ค MIC
MIC_GND
MIC
MIC_VCC
รู ปภาพ 6.5: การกำ หนดปลั๊ก MIC

6.4

อินเตอร์ เฟซ EXT
ช่องเสียบนี ้หลักๆ แล้ วจะใช้ เชื่อมต่อไมโครโฟนประกาศเสริ ม โดยเชื่อมต่อไมโครโฟนประกาศเสริ มเข้ ากับช่องเสียบ
EXT ของไมโครโฟนประกาศโดยใช้สายเชื่อมต่อที่ให้มา
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การกำ หนดค่ า
ต้ องกำ หนดค่าไมโครโฟนประกาศผ่านทาง PC โดยใช้ IRIS-Net เนื่องจากเป็ นวิธีที่งา่ ยที่สดุ และไม่มีข้อจำ กัด มีแค่
เพียงจำ กัดการตัง้ โปรแกรมบางอย่างบนตัวไมโครโฟนประกาศเท่านัน้
เมนู
การเปิ ดเมนูหลักเมื่อไมโครโฟนประกาศอยู่ในสถานะไม่ทำ งาน: กดปุ่ม ▼ ค้ างไว้ พร้ อมกับกดปุ่ม ▲
การกำ หนดโปรแกรม

โปรแกรม 01

ระดับเสียง

โปรแกรม 02

ระดับเสียง

ดูหวั ข้ อ เมนูหลัก, หน้า
26

:
โปรแกรม 16

ระดับเสียง

วันที่/เวลา
ตัง้ ภาษา
ทดสอบไฟแสดงสถานะ
คอนทราสต์ของ LCD
ความสว่างของ LCD
ระดับเสียงมอนิเตอร์
การตัง้ ค่า CST

ป้อนรหัสผ่าน

เมนูการตัง้ ค่า CST

ที่อยู่ CAN

ดูหวั ข้ อ เมนูต้งั ค่า, หน้า
27

Baudrate ของ CAN
การระงับสัญญาณ CAN
เวอร์ ชนั เฟิ ร์มแวร์
เปิ ด/ปิ ดเสียงเตือน
โทนเสียงล่วงหน้ า
เปิ ด/ปิ ดคอมเพรสเซอร์
แสดงวันที่และเวลา
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เมนูหลัก
ส่วนนี ้จะอธิบาย เมนูหลัก ของไมโครโฟนประกาศ PAVIRO
การกำหนดโปรแกรม
ไมโครโฟนประกาศจะสามารถกำ หนดโปรแกรมให้ กบั โซนหรื อกลุ่มของระบบ PAVIRO แต่ละโซน/กลุ่มได้ โดยปกติ
แล้ ว โปรแกรมจะมีลำ ดับความสำ คัญต่ำ กว่าสัญญาณเสียงอื่นๆ (เช่น การประกาศหรื อข้ อความ) สำ หรับเครื ่องที่มี
เทคโนโลยีโปรแกรมเดี่ยว ต้ องตัดหรื อปิ ดเสียงเพลงในทุกโซน/กลุ่มระหว่างที่มีการประกาศ สำ หรับเครื ่องที่มี
เทคโนโลยีโปรแกรมคู่ สามารถเปิ ดเสียงเพลงต่อได้ ในห้ องที่ไม่มีการประกาศ หากแต่ละโซน/กลุ่มมีเอาต์พตุ เสียงและ
เครื ่องขยายเสียงแยกต่างหาก การประกาศและเสียงดนตรี แบ็คกราวนด์จะสามารถส่งไปได้ ทงั ้ หมดอย่างอิสระ เมื่อกด
ปุ่ม ↵ จะไปที่เมนูยอ่ ยของโปรแกรม รายการที่อยู่ในเมนูยอ่ ยจะมีรายละเอียดดังนี ้
รายชื่อโปรแกรม (เช่น โปรแกรม 01 ถึง โปรแกรม 16) ที่กำ หนดไว้ ในไมโครโฟนประกาศใน IRIS-Net จะแสดงขึ ้น จะมี
เฉพาะโปรแกรมที่กำ หนดไว้ เมื่อกดปุ่ม ▲ หรื อ ▼ จะสลับระหว่างโปรแกรม หากได้ กำ หนดโซนให้ กบั โปรแกรมแล้ ว
ไฟ LED สีเขียวบนปุ่มเลือกจะแสดงโซน/กลุ่มที่เลือกไว้
เมื่อกดปุ่มเลือก จะสามารถเลือกโซน/กลุ่มที่ต้องการได้ โดยจะระบุด้วยไฟ LED สีเขียวที่สมั พันธ์กนั
แจ้ งเตือน!
การกำ หนดโซนจะได้ รับการยืนยันทันทีในระบบ PAVIRO

การกำ หนดจะยังคงทำ งานจนกว่าจะกดปุ่มเลือกอีกครัง้
เมื่อกดปุ่ม ↵ จะไปที่เมนูยอ่ ย ระดับเสียง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้:
ระดับเสียงที่ตงั ้ ค่าไว้ ในโปรแกรมจะแสดงขึ ้น เมื่อกดปุ่ม ▲ หรื อ ▼ จะตัง้ ค่าระดับเสียงโปรแกรม ระดับเสียงจะเพิ่ม
หรื อลดครัง้ ละ 1 dB เมื่อกดปุ่ม ▲ หรื อ ▼ ค้ างไว้ จะเพิ่มหรื อลดระดับเสียงอย่างต่อเนื่อง
แจ้ งเตือน!
ระดับเสียงอันใหม่จะได้ รับการยืนยันทันทีในระบบ PAVIRO

เมื่อกดปุ่ม ↵ จะเป็ นการยืนยันการตัง้ ค่าที่เลือกไว้ แล้ วกลับไปยังเมนู โปรแกรม
วันที/่ เวลา
คุณสามารถตัง้ วันและเวลาให้ กบั ระบบ PAVIRO บนไมโครโฟนประกาศได้ การระบุรายการเมนูนี ้สามารถปรับได้ ใน
เมนูการตัง้ ค่า CST เมื่อกดปุ่ม ↵ จะไปที่กรอบโต้ ตอบ วันที่/เวลา เมื่อกดปุ่ม ▲ หรื อ ▼ จะสลับระหว่างวัน เดือน ปี
ชั่วโมง นาที และวินาที ใช้ ป่มุ 0-9 บนไมโครโฟนประกาศเพื่อป้อนข้ อมูล เมื่อกดปุ่ม ↵ จะเป็ นการยืนยันการตัง้ ค่าที่
เลือกไว้ แล้ วกลับไปยัง เมนูหลัก
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ตั้งภาษา
เมื่อกดปุ่ม ↵ จะไปที่หน้ าจอ ตัง้ ภาษา ในหน้ าจอนี ้ คุณสามารถเลือกภาษาที่จะให้ แสดงบนหน้ าจอได้ โดยกดปุ่ม ▲
หรื อ ▼ เมื่อกดปุ่ม ↵ จะเป็ นการยืนยันภาษาที่เลือกไว้ แล้ วกลับไปยัง เมนูหลัก
ทดสอบไฟแสดงสถานะ
เมื่อกดปุ่ม ↵ จะเป็ นการทดสอบตัวแสดงสำ หรับไมโครโฟนประกาศและไมโครโฟนประกาศเสริ มที่เชื่อมต่ออยู่ทงั ้ หมด
ไฟ LED ทุกดวงจะกะพริ บระหว่างที่ทำ การทดสอบนี ้ และลำ โพงจะทำ งาน เมื่อกดปุ่ม ↵ จะเป็ นการยกเลิกการ
ทดสอบตัวแสดง แล้ วกลับไปยัง เมนูหลัก
คอนทราสต์ของ LCD
เมื่อกดปุ่ม ↵ จะไปที่หน้ าจอ คอนทราสต์ของ LCD ในหน้ าจอนี ้ คุณสามารถปรับความเปรี ยบต่างของ LCD ตามมุม
มองรับชมโดยกดปุ่ม ▲ หรื อ ▼ ซึ่งจะช่วยเห็นมองเห็นได้ อย่างชัดเจนตามตำ แหน่งที่กำ หนด เมื่อกดปุ่ม ↵ จะ
เป็ นการยืนยันการตัง้ ค่าความเปรี ยบต่างที่เลือกไว้ แล้ วกลับไปยังเมนู เมนูหลัก
ความสว่างของ LCD
เมื่อกดปุ่ม ↵ จะไปที่หน้ าจอ ความสว่างของ LCD ในหน้ าจอนี ้ คุณสามารถเลือกปรับความสว่างของหน้ าจอได้ โดย
กดปุ่ม ▲ หรื อ ▼ เมื่อกดปุ่ม ↵ จะเป็ นการยืนยันความสว่างที่เลือกไว้ แล้ วกลับไปยัง เมนูหลัก
ระดับเสียงมอนิเตอร์
เมื่อกดปุ่ม ↵ จะไปที่หน้ าจอ ระดับเสียงมอนิเตอร์ เมื่อกดปุ่ม ▲ หรื อ ▼ จะเป็ นการปรับระดับเสียงลำ โพง เมื่อกด
ปุ่ม ↵ จะเป็ นการยืนยันการตัง้ ค่าที่เลือกไว้ แล้ วกลับไปยัง เมนูหลัก
การตั้งค่า CST
เมื่อกดปุ่ม ↵ จะไปที่หน้ าจอรหัสผ่าน ใช้ ป่มุ 0-9 บนไมโครโฟนประกาศเพื่อป้อนข้ อมูล รหัสผ่านจะใช้ เปิ ดตัวเลือก
ไมโครโฟนประกาศ
แจ้ งเตือน!
รหัสผ่านดีฟอลต์สำ หรับการเปิ ดใช้ งานของ เมนูการตัง้ ค่า CST คือ 2222 โดยเปลี่ยนรหัสผ่านได้ ในซอฟต์แวร์ IRISNet

7.2

เมนูตงั ้ ค่ า
ส่วนนี ้จะอธิบาย เมนูการตัง้ ค่า CST ของไมโครโฟนประกาศ PAVIRO
ที่อยู่ CAN
เมื่อกดปุ่ม ↵ จะไปที่หน้ าจอที่อยู่ CAN เมื่อกดปุ่ม ▲ หรื อ ▼ จะเป็ นการตัง้ ค่าที่อยู่ CAN ที่ต้องการ คุณสามารถ
กำ หนดที่อยู่ CAN ระหว่าง 1 ถึง 16 ให้ กบั ไมโครโฟนประกาศ เมื่อกดปุ่ม ↵ จะเป็ นการยืนยันที่อยู่ที่เลือกไว้ แล้ วกลับ
ไปยัง เมนูการตัง้ ค่า CST
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แจ้ งเตือน!
ที่อยู่ 0 (สถานะการส่งมอบ) จะปิ ดการเชื่อมต่อระยะไกลระหว่างไมโครโฟนประกาศและ PVA-4CR12 ไมโฟน
ประกาศจะไม่ปรากฏอยู่ในระบบ แม้ วา่ จริ งๆ แล้ วมีการเชื่อมต่อกับ CAN bus ที่อยู่ CAN แต่ละอันจะต้ องมีเพียง
หมายเลขเดียวใน PVA-4CR12 มิฉะนัน้ แล้ ว อาจเกิดความขัดแย้ งในระบบเครื อข่าย
Baudrate ของ CAN
เมื่อกดปุ่ม ↵ จะไปที่หน้ าจอ Baudrate ของ CAN เมื่อกดปุ่ม ▲ หรื อ ▼ จะสลับระหว่างอัตราบอด เมื่อกดปุ่ม ↵
จะเป็ นการยืนยันการตัง้ ค่าที่เลือกไว้ แล้ วกลับไปยัง เมนูการตัง้ ค่า CST
การระงับสัญญาณ CAN
เมื่อกดปุ่ม ↵ จะไปที่หน้ าจอ การระงับสัญญาณ CAN เมื่อกดปุ่ม ▲ หรื อ ▼ จะเป็ นการเปิ ดหรื อปิ ดการระงับ
สัญญาณบนไมโครโฟนประกาศนี ้ ต้ องเปิ ดการระงับสัญญาณบนไมโครโฟนประกาศที่เชื่อมต่อกับปลาย CAN bus
เมื่อกดปุ่ม ↵ จะเป็ นการยืนยันการตัง้ ค่าที่เลือกไว้ แล้ วกลับไปยัง เมนูการตัง้ ค่า CST
เวอร์ชันเฟิร์มแวร์
แสดงเวอร์ ชนั เฟิ ร์มแวร์ ของไมโครโฟนประกาศ
เปิด/ปิดเสียงเตือน
ลำ โพงในตัวเครื ่องสามารถตัง้ โปรแกรมเป็ นเสียงสัญญาณเตือนได้ สัญญาณเสียงจะดังขึ ้นในกรณีที่มีการทำ งานผิด
ปกติหรื อบกพร่อง หรื อเป็ นการเตือน เมื่อกดปุ่ม ↵ จะไปที่หน้ าจอเสียงเตือน การตัง้ ค่าปั จจุบนั ของเสียงเตือน ("เปิ ด"
หรื อ "ปิ ด") จะแสดงขึ ้น เมื่อกดปุ่ม ▲ หรื อ ▼ จะสลับระหว่างสองสถานะนี ้ เมื่อกดปุ่ม ↵ จะเป็ นการยืนยันการตัง้
ค่าที่เลือกไว้ แล้ วกลับไปยัง เมนูการตัง้ ค่า CST
โทนเสียงล่วงหน้า
สามารถตัง้ โปรแกรมค่าโทนเสียงสำ หรับการประกาศไว้ ลว่ งหน้ า ในโหมดประกาศ ค่าโทนเสียงล่วงหน้ าจะส่งไปยัง
โซน/กลุ่มที่เลือกทุกครัง้ ที่กดปุ่ม ↵ สามารถเริ ่มการประกาศได้ ในระหว่างที่กำ ลังเล่นโทนเสียง ซึ่งหมายความว่า ผู้
ประกาศสามารถ "ขัดจังหวะ" การเล่นโทนเสียงได้ เมื่อกดปุ่ม ↵ จะไปที่หน้ าจอ โทนเสียงล่วงหน้ า การตัง้ ค่าปั จจุบนั
ของโทนเสียงล่วงหน้ า ("เปิ ด" หรื อ "ปิ ด") จะแสดงขึ ้น เมื่อกดปุ่ม ▲ หรื อ ▼ จะสลับระหว่างสองสถานะนี ้ เมื่อกดปุ่ม
↵ จะเป็ นการยืนยันการตัง้ ค่าที่เลือกไว้ แล้ วกลับไปยัง เมนูการตัง้ ค่า CST
เปิด/ปิดคอมเพรสเซอร์
เมื่อกดปุ่ม ↵ จะไปที่หน้ าจอ เปิ ด/ปิ ดคอมเพรสเซอร์ เมื่อกดปุ่ม ▲ หรื อ ▼ จะเป็ นการเปิ ดหรื อปิ ดตัวบีบอัดสัญญาณ
ไมโครโฟน เมื่อกดปุ่ม ↵ จะเป็ นการยืนยันการตัง้ ค่าที่เลือกไว้ แล้ วกลับไปยัง เมนูการตัง้ ค่า CST
แสดงวันที่และเวลา
เมื่อกดปุ่ม ↵ จะไปที่หน้ าจอ แสดงวันที่และเวลา เมื่อกดปุ่ม ▲ หรื อ ▼ จะเป็ นการเปิ ดหรื อปิ ดการแสดงสถานะของ
รายการเมนู วันที่/เวลา ในเมนูนี ้ เมื่อกดปุ่ม ↵ จะเป็ นการยืนยันการตัง้ ค่าที่เลือกไว้ แล้ วกลับไปยัง เมนูการตัง้ ค่า
CST
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ความหมายของไฟสัญญาณในไมโครโฟนประกาศจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ โดยยึดจากการกำ หนดค่ามาตรฐาน
เป็ นหลัก
ไฟสัญญาณ

สถานะ

รายละเอียด

โซน (สีเขียว)

ปิ ด

ไม่ได้ เลือกโซนหรื อกลุ่มไว้

สว่างเป็ นสีเขียว

–

เลือกโซนหรื อกลุ่มไว้

–

เปิ ดใช้ ฟังก์ชนั พิเศษ

–

เปิ ดใช้ งานการเรี ยกสายตรง

โซน (สีแดง)

ปิ ด

สัญญาณเสียงที่สง่ มีลำ ดับความสำ คัญต่ำ กว่า VAC

สว่างเป็ นสีแดง

สัญญาณเสียงที่สง่ มีลำ ดับความสำ คัญเท่ากับหรื อสูง
กว่า VAC

▲

▼

ปิ ด

ระบบปิ ดอยู่ (สแตนด์บาย)

สว่างเป็ นสีเขียว

ระบบเปิ ดแล้ วและพร้ อมใช้ งาน

กะพริ บเป็ นสีเขียว

ระบบเปิ ดแล้ วและกำ ลังบูต (กระบวนการเปิ ดใช้ งาน)

ปิ ด

การกดปุ่มจะไม่มีผลใดๆ - ไม่สามารถหยุดการทำ งาน
ได้

↵ (ฟั งก์ชนั ของ
ไฟสัญญาณนี ้
สามารถกำ หนด
ค่าใน IRIS-Net
ได้ )

สว่างเป็ นสีเขียว

การกดปุ่มจะทำ ให้ หยุดเหตุการณ์ที่ได้ เริ ่มไปแล้ ว

ปิ ด

โซนที่เลือกไว้ ยงั ว่างอยู่และสามารถเรี ยกได้

สว่างเป็ นสีเขียวขณะที่กดปุ่มผู้พดู

กำ ลังประกาศ

กะพริ บเป็ นสีเขียว

ไมโครโฟนประกาศที่มีลำ ดับความสำ คัญต่ำ กว่ากำ ลัง
ออกประกาศในโซนที่เลือกไว้ อย่างน้ อยหนึ่งโซน สามารถขัดจังหวะการประกาศนี ้ได้ จากไมโครโฟน
ประกาศที่กำ ลังใช้ งาน
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สถานะ

รายละเอียด

สีเขียว กะพริ บถี่ๆ

–

มีอย่างน้ อยหนึ่งโซนหรื อกลุ่มที่จดั อยู่ในลำ ดับ
ความสำ คัญสูงกว่า (การประกาศ โทนเสียง
เตือนภัย) และไม่สามารถขัดจังหวะได้

–

การเรี ยกที่เริ ่มดำ เนินการไปแล้ วจะถูก
ขัดจังหวะด้ วยลำ ดับความสำ คัญที่สงู กว่า

POWER

FAULT

ปิ ด

มีการปิ ด/ขัดจังหวะแหล่งจ่ายไฟไมโครโฟนประกาศ

สว่างเป็ นสีเขียว

แหล่งจ่ายไฟไมโครโฟนประกาศทำ งานถูกต้ อง

ปิ ด

ระบบทำ งานอย่างราบรื ่น

สว่างเป็ นสีเหลือง

มีข้อผิดพลาดเกิดขึ ้นในระบบ - รายละเอียดจะแสดง
ขึ ้นบนหน้ าจอ LC

กะพริ บเป็ นสีเหลือง

มีข้อผิดพลาดอันใหม่ที่ยงั ไม่ยืนยันอยู่ในระบบ - ราย
ละเอียดจะแสดงขึ ้นบนหน้ าจอ LC

VOICE ALARM

ปิ ด

ไม่มีการเตือน

สว่างเป็ นสีแดง

มีการเตือน

กะพริ บเป็ นสีแดง

มีการหยุดสัญญาณเตือนแล้ ว แต่ยงั คงทำ งานจนกว่า
จะสิ ้นสุดสัญญาณ

หน้ าจอ LC จะแสดงข้ อมูลเวลา สภาวะการทำ งาน ข้ อมูลผู้ใช้ ข้ อมูลการตัง้ ค่า ข้ อความแสดงข้ อผิดพลาดพร้ อมคำ
อธิบายอุปกรณ์โดยละเอียด ทัง้ นี ้ขึ ้นอยู่กบั สถานะปั จจุบนั ของระบบ
การแสดงสถานะในหน้ าจอ LC
ระหว่างการทำ งานปกติในโหมดประกาศ ชื่อของไมโครโฟนประกาศ (บรรทัดที่ 1) พร้ อมทัง้ วันที่และเวลา (บรรทัดที่ 2)
จะแสดงบนหน้ าจอ LC
การแสดงความผิดปกติในหน้ าจอ LC
หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ ้นในระบบ ข้ อผิดพลาดจะแสดงขึ ้นบนไมโครโฟนประกาศดังนี ้:
–

ไฟสัญญาณ FAULT จะกะพริ บ และเสียงสัญญาณจะดังขึ ้นผ่านลำ โพงในตัวเครื ่อง

–

ความผิดปกติจะแสดงขึ ้นในหน้ าจอ LC

–

เมื่อกดปุ่ม ESC จะเป็ นการยืนยันข้ อความแสดงความผิดปกติ และปิ ดเสียงสัญญาณ ในเวลาเดียวกัน ไฟ
สัญญาณ FAULT จะสลับจากกะพริ บเป็ นติดสว่างค้ างไว้ หากมีข้อผิดพลาดใหม่เกิดขึ ้น ต้ องมีการยืนยันอีก
ครัง้
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ไฟสัญญาณ FAULT จะส่งสัญญาณว่ามีข้อผิดพลาดอยู่ในระบบตราบเท่าที่ข้อผิดพลาดยังคงอยู่

ต้ องกำ หนดค่าการแสดงความผิดปกติและสัญญาณเสียงผ่านทางการกำ หนดค่าใน IRIS-Net
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ฟั งก์ ชัน
หลังจากเปิ ดเครื ่องแล้ ว ไมโครโฟนประกาศจะอยู่ในโหมดประกาศ โหมดเมนูจะใช้ กำ หนดค่าไมโครโฟนประกาศ
ปุ่ม

โหมดประกาศ

โหมดเมนู

▲

ปุ่มนี ้จะใช้ เปิ ดและปิ ดระบบ กระบวนการเปิ ดใช้ งานอาจ

ปุ่มนี ้ใช้ เลื่อนขึ ้นขณะเลื่อนดู

ใช้ เวลาครู่หนึ่ง เมื่อระบบพร้ อมใช้ งาน ไฟสัญญาณจะติด รายการในเมนู
สว่างเป็ นสีเขียว เพื่อไม่ให้ เกิดข้ อผิดพลาดขณะใช้ งาน ให้
กดปุ่มนี ้ค้ างไว้ อย่างน้ อย 3 วินาทีขณะเปิ ดหรื อปิ ดใช้ งาน
ระบบ สามารถล็อคปุ่มนี ้ผ่านทางการกำ หนดค่าใน IRISNet
ESC

เมื่อกดปุ่ม ESC จะเป็ นการยืนยันข้ อผิดพลาดอันใหม่

เมื่อเลื่อนดูรายการในเมนู ปุ่มนี ้ใช้

พร้ อมกับปิ ดเสียงสัญญาณ กดปุ่มนี ้อีกครัง้ เพื่อแสดง

เป็ นปุ่ม ESC เช่น ยกเลิกการ

ข้ อความแสดงข้ อผิดพลาดถัดไป

ดำ เนินการ หรื อกลับไปที่เมนู
ระดับสูงขึ ้น

▼

เมื่อกดปุ่มนี ้จะเป็ นการหยุดสัญญาณเสียงถ่ายทอดสด

ปุ่มนี ้ใช้ เลื่อนลงขณะเลื่อนดู

(โทนเสียง เสียงเตือน ข้ อความ) สามารถกำ หนดฟั งก์ชนั ที่ รายการในเมนู
แน่นอนได้ ในซอฟต์แวร์ IRIS-Net
DEL

- (ไม่มีการกำ หนดค่าดีฟอลต์)

ปุ่มนี ้จะทำ หน้ าที่เป็ นปุ่ม
Backspace เมื่อป้อนตัวเลข

↵

ปุ่มนี ้จะใช้ สำ หรับการประกาศในโซนหรื อกลุ่มที่เลือกไว้

ขณะเลื่อนดูรายการในเมนู ปุ่มนี ้

ฟั งก์ชนั ของไฟสัญญาณจะอธิบายไว้ ในหัวข้ อ ไฟ

จะใช้ ยืนยันรายการหรื อเลือก

สัญญาณ, หน้า 29 สามารถตัง้ โปรแกรมโหมดสลับ

รายการที่เลือกไว้

ฟั งก์ชนั ได้ ตา่ งหาก
ปุ่มเลือก

ปุ่มเลือกมีทงั ้ หมด 15 ปุ่มพร้ อมไฟสัญญาณ ปุ่มเหล่านี ้ใช้ ใช้ เพื่อป้อนตัวเลข
ในการเลือก:
–

แต่ละโซนหรื อกลุ่มโซนสำ หรับการประกาศ (ดู
ส่วน สภาวะเมื อ่ ส่งมอบ, หน้า 15)

–

โทนเสียง/สัญญาณเตือน

–

การผลิตเสียงพูด หรื อ

–

การกำ หนดโปรแกรม (กดครัง้ เดียว = เปิ ด กดอีก
ครัง้ = ปิ ด)
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โหมดเมนู

ไฟสัญญาณจะแสดงสถานะการเลือกปั จจุบนั (ดูหวั ข้ อ
ไฟสัญญาณ, หน้า 29)
สามารถกำ หนดฟั งก์ชนั พิเศษหรื อไม่กำ หนดฟั งก์ชนั ใดๆ
(ไม่กำ หนด) ให้ กบั ปุ่มก็ได้ การกำ หนดค่าฟั งก์ชนั ดำ เนิน
การระหว่างการกำ หนดค่ากับ PC สามารถใช้ ป่มุ เลือก
เหล่านี ้เป็ นแป้นพิมพ์ตวั เลขสำ หรับการเลือกโซนได้ ขึ ้นอยู่
กับการกำ หนดค่า
ALARM

ปุ่มนี ้ (หากมีการติดตัง้ ) จะใช้ เปิ ดสัญญาณเตือน ซึ่งจะส่ง
ไปยังโซนที่ตงั ้ โปรแกรมได้ ไฟสัญญาณการเตือนจะติด
สว่างทันทีที่เปิ ดสัญญาณเตือน เมื่อกดปุ่ม ESC จะ
เป็ นการหยุดสัญญาณเตือนอีกครัง้ ประเภทของสัญญาณ
เตือนจะกำ หนดระหว่างที่กำ หนดค่าระบบ PAVIRO

สวิตซ์กญ
ุ แจ

สวิตช์กญ
ุ แจ (หากมีการติดตัง้ ) ทำ หน้ าที่เปิ ดใช้ หรื อ
ป้องกันการเข้ าถึงปุ่มที่กำ หนดไว้ สามารถตัง้ โปรแกรม
ระดับการเข้ าถึงปุ่มต่างๆ ได้ ใน IRIS-Net

การเลือกสาย
สามารถเลือกโซนหรื อกลุ่มโซนที่ตงั ้ โปรแกรมไว้ ได้ สำ หรับการประกาศ:
–

กดปุ่มเลือกหนึ่งหรื อหลายปุ่มบนไมโครโฟนประกาศหรื อไมโครโฟนประกาศเสริ ม เพื่อเลือกโซนหรื อกลุ่มโซน
ไฟสัญญาณสีเขียวที่เกี่ยวข้ องจะสว่างขึ ้น

–

เพื่อปิ ดโซนหรื อกลุ่มโซนที่เลือกแล้ ว กดปุ่มเลือกที่เกี่ยวข้ องอีกครัง้ ไฟสัญญาณสีเขียวที่เกี่ยวข้ องจะดับลง

–

หากไฟสัญญาณสีแดงของปุ่มเลือกไม่ดบั สัญญาณเตือนหรื อข้ อความแจ้ งให้ อพยพที่มีความสำ คัญสูงจะถูก
กระจายไปในโซนหรื อกลุ่มโซนที่เกี่ยวข้ อง (ดูหวั ข้ อ ไฟสัญญาณ, หน้า 29)

การเลือกสายโดยใช้ คุณลักษณะปุ่มตัวเลข
สามารถใช้ คณ
ุ ลักษณะปุ่มตัวเลขเพื่อเลือกโซนหรื อกลุ่มโซนที่ตงั ้ โปรแกรมไว้ ได้ เช่นกัน ซึ่งอาจมีประโยชน์ในกรณีที่
ไมโครโฟนประกาศไม่มีไมโครโฟนประกาศเสริ ม เป็ นต้ น
–

ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าตัวเลือกปุ่มตัวเลขถูกตัง้ ค่าเป็ นเปิ ดในแท็บการกำ หนดค่าของซอฟต์แวร์ IRIS-Net
การกำ หนดปุ่มได้ รับการบันทึกไว้ ใน IRIS-Net เมื่อปุ่มเปิ ดถูกปิ ดใช้ งาน แต่คณ
ุ ลักษณะตัวเลขจะไม่ทำ งาน ดู
ข้ อมูลเพิ่มเติมในคู่มือ IRIS-Net

–

Bosch Security Systems
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2018.04 | 04 | F01U306899

34

th | การทำ งาน

–

PAVIRO Call Stations

ใช้ ป่มุ * เพื่อระบุกลุ่มโซน และปุ่ม # เพื่อยืนยันการป้อนโซนหรื อกลุ่มโซน สามารถกำ หนดได้ ทงั ้ หมด 16 โซน/
กลุ่มโซนในเวลาเดียวกัน
ตัวอย่ างเช่ น หากต้ องการเลือกกลุ่มโซน 1 และ 2 และกลุ่มโซน 80 และ 90 เลือก: *1# *2# 80# 90#

–

โซนและกลุ่มโซนที่เลือกจะแสดงในหน้ าจอ
ตัวอย่ างเช่ น: G1 G2 Z80 Z90

–

หากป้อนโซนหรื อกลุ่มโซนไม่ถกู ต้ อง เสียงบี๊ปจะดังขึ ้นเพื่อแจ้ งเตือนผู้ใช้

–

หากต้ องการลบโซนหรื อกลุ่มโซนออกจากรายการ เลือกโซนหรื อกลุ่มโซนอีกครัง้ แล้ วกดปุ่ม *
ตัวอย่ างเช่ น เพื่อบนกลุ่มโซน 1 ออกจากรายการก่อนหน้ านี ้ เลือก: *1* จากนัน้ หน้ าจอจะแสดงข้ อความ G2
Z80 Z90

–

เพื่อลบโซนหรื อกลุ่มโซนออกจากรายการ กดปุ่ม * ให้ นานกว่า 3 วินาที

–

เพื่อเรี ยกกลับโซนหรื อกลุ่มโซนที่เลือกล่าสุด กดปุ่ม # ให้ นานกว่า 2 วินาที

เริ่มการโทร
–

เมื่อทำ การเลือกแล้ ว กดปุ่ม ↵ เพื่อเริ ่มการโทร
กำ หนดค่าฟั งก์ชนั ของไฟสัญญาณสำ หรับการระบุความว่างของโซนที่เลือกใน IRIS-Net โปรดดูที่สว่ น ไฟ
สัญญาณ, หน้า 29

–

ระหว่างที่กำ ลังประกาศ ไฟสัญญาณ ↵ จะสว่างขึ ้นเป็ นสีเขียว

–

กดปุ่ม ↵ ค้ างไว้ จนกว่าจะสิ ้นสุดการประกาศ
หากกำ หนดค่าใน IRIS-Net ไฟสัญญาณ ↵ จะเริ ่มกะพริ บเป็ นสีเขียวหากมีเหตุการณ์ที่มีลำ ดับความสำ คัญ
สูงกว่ามาขัดจังหวะ ในกรณีนี ้ ต้ องทำ การประกาศซ้ ำ

–

หลังจากปล่อยปุ่ม ↵ การเลือกยังคงอยู่จนกว่าจะมีการเลือกครัง้ ต่อไป

ทุกสาย
มีการประกาศในทุกโซนของระบบ คุณสามารถกำ หนดฟั งก์ชนั นี ้ให้ กบั ปุ่มใน IRIS-Net กระบวนการจะเป็ นแบบเดียว
กับการเรี ยกสายที่เลือก
–

กดปุ่มทุกสาย เพื่อเลือกทุกโซนในระบบ

–

การกดปุ่ม ↵ จะเปิ ดใช้ งานทุกสาย ไฟสัญญาณสีเขียวสำ หรับปุ่มโซนหรื อกลุ่มที่มีอยู่ทงั ้ หมด และไฟ
สัญญาณของปุ่มเรี ยกทุกสาย จะติดสว่างเมื่อเลือก "ทัง้ หมด"

–

กดปุ่ม ↵ ค้ างไว้ จนกว่าจะสิ ้นสุดการประกาศ ไฟสัญญาณ ↵ จะทำ งานในลักษณะเดียวกับการเรี ยกสายที่
เลือก
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การเตือนทั่วไป
แจ้ งเตือน!
การเปิ ดสัญญาณเตือนจะขึ ้นอยู่กบั ลำ ดับความสำ คัญของไมโครโฟนประกาศที่เปิ ดสัญญาณเตือน ผู้ใช้ สามารถ
กำ หนดค่าไมโครโฟนประกาศที่จะใช้ เปิ ดสัญญาณเตือนได้ หากกำ หนดค่าไว้ ก็จะสามารถเปิ ดสัญญาณเตือนได้
แม้ วา่ ระบบจะอยู่ในโหมดสแตนด์บายก็ตาม สัญญาณเตือนทัง้ ภาพและเสียงจะถูกส่งไปยังไมโครโฟนประกาศแต่ละ
เครื ่องที่อยู่ในระบบเพื่อระบุวา่ มีการเตือน
สามารถกำ หนดค่าให้ กบั ปุ่มสัญญาณเตือนเพื่อให้ สง่ สัญญาณเตือนไปยังทุกโซน/กลุ่ม สัญญาณเตือนทั่วไปจะถูกส่ง
ไปยังทุกโซน/กลุ่มในระบบ เมื่อกดปุ่ม ALARM จะเป็ นการเปิ ดสัญญาณเตือน ปุ่มจะสว่างเป็ นสีแดงระหว่างที่มีการ
เตือน สัญญาณเตือนมีลำ ดับความสำ คัญสูง และอยู่เหนือการประกาศหรื อสัญญาณทัง้ หมด ยกเว้ นการดำ เนินการที่
ทำ จากสถานีสว่ นกลาง เมื่อกดปุ่ม ESC จะเป็ นการปิ ดสัญญาณเตือนอีกครัง้
การเตือนที่เลือก
แจ้ งเตือน!
การเปิ ดสัญญาณเตือนจะขึ ้นอยู่กบั ลำ ดับความสำ คัญของไมโครโฟนประกาศที่เปิ ดสัญญาณเตือน ผู้ใช้ สามารถ
กำ หนดค่าไมโครโฟนประกาศที่จะใช้ เปิ ดสัญญาณเตือนได้ หากกำ หนดค่าไว้ ก็จะสามารถเปิ ดสัญญาณเตือนได้
แม้ วา่ ระบบจะอยู่ในโหมดสแตนด์บายก็ตาม สัญญาณเตือนทัง้ ภาพและเสียงจะถูกส่งไปยังไมโครโฟนประกาศแต่ละ
เครื ่องที่อยู่ในระบบเพื่อระบุวา่ มีการเตือน
สามารถกำ หนดค่าให้ กบั ปุ่มสัญญาณเตือนเพื่อให้ สง่ สัญญาณเตือนไปยังบางโซน/กลุ่มที่เลือกไว้ แล้ วเท่านัน้ เช่นเดียว
การเรี ยกสายที่เลือก ต้ องเลือกโซน/กลุ่มที่จะส่งสัญญาณเตือนก่อน จากนัน้ ต้ องกดปุ่มการเตือนภัยที่เลือก ปุ่มจะสว่าง
เป็ นสีแดงระหว่างที่มีการเตือน ทีนี ้ ก็จะสามารถเลือกโซน/กลุ่มการเตือนภัยถัดไปได้
เมื่อกดปุ่ม ESC จะเป็ นการปิ ดสัญญาณเตือนอีกครัง้
การหยุดสัญญาณ
เมื่อกดปุ่ม ▼ จะหยุดสัญญาณเตือนหรื อโทนเสียงที่กำ ลังดังอยู่ หรื อยกเลิกการพูด สามารถกำ หนดฟั งก์ชนั ของปุ่ม
▼ (ลำ ดับความสำ คัญ เหตุการณ์ ฯลฯ) ในซอฟต์แวร์ IRIS-Net
เปิ ด/ปิ ดระบบ
ระบบสามารถเปิ ดหรื อปิ ดด้ วยปุ่ม ▲ โดยปกติแล้ ว จะไม่สามารถเปิ ด/ปิ ดได้ จากไมโครโฟนประกาศ ด้ วยเหตุนี ้ จึง
สามารถตัง้ โปรแกรมฟั งก์ชนั นี ้ผ่านทาง IRIS-Net ได้
ในโหมดปิ ดการใช้ งาน (สแตนด์บาย) ไฟสัญญาณที่สญ
ั ญาณกันจะดับ เมื่อกดปุ่ม ▲ จะเป็ นการเปิ ดระบบ ระหว่าง
กระบวนการเปิ ดใช้ งาน ไฟสัญญาณ ▲ จะกะพริ บ และเมื่อระบบพร้ อมทำ งาน ไฟสัญญาณ ▲ จะยังคงติดสว่าง (ใช้
กับไมโครโฟนประกาศในระบบทุกตัว)
หากต้ องการปิ ดระบบ ต้ องกดปุ่ม ▲ ค้ างไว้ ประมาณ 3 วินาที ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการป้องกันการปิ ดการใช้ งานโดยไม่ได้
ตัง้ ใจหากกดถูกปุ่มนี ้โดยบังเอิญ
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ระบบยังสามารถเปิ ดหรื อบูตโดยอัตโนมัตจิ ากตำ แหน่งภายนอก โดยการกดปุ่ม ALARM หรื อเปิ ดใช้ ลำ ดับสัญญาณ
เตือน
ฟั งก์ ชันพิเศษ
สามารถกำ หนดหน้ าที่พิเศษให้ กบั ปุ่มเลือกทุกปุ่มบนไมโครโฟนประกาศได้ ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถใช้
ไมโครโฟนประกาศเป็ นขัว้ ต่ออินพุตเพื่อควบคุมไฟส่องสว่าง ที่เปิ ดประตู ม่านหน้ าต่าง และอื่นๆ นอกจากนี ้ ยัง
สามารถควบคุมระดับเสียงจากปุ่มขึ ้น/ลง คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้ อนี ้ได้ ในเอกสาร IRIS-Net
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การบำ รุ งรั กษา
ไมโครโฟนประกาศไม่จำ เป็ นได้ รับการดูแลรักษาเป็ นพิเศษ เพื่อเหตุผลด้ านสุขอนามัยและให้ มีความสะอาดสะอ้ าน
สามารถใช้ ผ้านุ่มทำ ความสะอาดไมโครโฟนประกาศได้
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ข้ อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัตทิ างไฟฟ้ า
พอร์ ต CAN BUS

10, 20 หรื อ 62.5 kbit/วินาที, 1 ✕ RJ-45, ความยาว
สูงสุด 1,000 ม.

ระดับอินพุตไมโครโฟนสูงสุด

-21 dBu

ระดับอินพุตสายสูงสุด

+4 dBu

ระดับเอาต์พตุ NF สูงสุด

+12 dBu

ปุ่มต่างๆ

ปุ่มโซน/ฟั งก์ชนั /แป้นพิมพ์ตวั เลขแบบตัง้ โปรแกรมล่วง
หน้ า 5 ปุ่ม ตัง้ โปรแกรมได้ 15 ปุ่ม

ปุ่มเตือนภัยในตัว (เฉพาะ PVA-15ECS)

ปุ่มเตือนภัย 2 ปุ่ม (พร้ อมฝาครอบใส) เพื่อกระจาย
สัญญาณเตือนภัย ไมโครโฟนประกาศจะคอยตรวจสอบ
ฟี ดไลน์ของปุ่ม

สวิตช์กญ
ุ แจในตัว (เฉพาะ PVA-15ECS)

สวิตช์กญ
ุ แจเพื่อป้องกันการใช้ ไมโครโฟนประกาศโดย
ไม่ได้ รับอนุญาต ไมโครโฟนประกาศจะคอยตรวจสอบ
ฟี ดไลน์ของสวิตช์กญ
ุ แจ

ไฟสัญญาณ

เปิ ด/ปิ ด (สีเขียว), ความผิดปกติ (สีเหลือง), สัญญาณ
เตือน (สีแดง)
ไฟ LED สีเขียวหรื อสีเหลืองในปุ่มเมนูตงั ้ โปรแกรมล่วง
หน้ า
ไฟ LED สีเขียวและสีแดงในปุ่มโซน/ฟั งก์ชนั ที่ตงั ้
โปรแกรมได้

จอ LC

จอ LC แบบมีไฟส่องหลัง (122 ✕ 32 พิกเซล)

พอร์ ต

พอร์ ต CST BUS 1 ช่อง (ควบคุมข้ อมูล + เสียง + แหล่ง
จ่ายไฟ, RJ-45)
แหล่งสัญญาณเสียง 1 ช่อง (ระดับสาย, แจ็คโทรศัพท์)
พอร์ ตไมโครโฟน 1 ช่อง (แจ็คโทรศัพท์)
พอร์ ต EXT OUT 1 ช่อง (ไมโครโฟนประกาศเสริ ม,
RJ-12)

อินพุตไฟเลี ้ยงแบบ DC
2018.04 | 04 | F01U306899
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กระแสไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟสูงสูด (ไม่รวมไมโครโฟน

สแตนด์บาย/ว่าง/การประกาศ/การแจ้ งเตือน: 24 V /

ประกาศเสริ ม)

80 mA / 1.92 W

กระแสไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟสูงสุด (รวมไมโครโฟน

สแตนด์บาย/ว่าง/การประกาศ/การแจ้ งเตือน: 24 V /

ประกาศเสริ ม 5 เครื ่อง)

190 mA / 4.56 W

39

ลักษณะอุปกรณ์
สี

RAL 9017 (สีดำ Traffic)

ขนาดผลิตภัณฑ์ (ความสูง ✕ ความกว้ าง ✕ ความลึก) 166 มม. ✕ 200 มม. ✕ 66 มม. (ไม่รวมไมโครโฟน)
66 มม. (ไม่รวมไมโครโฟน)

E1, E2, E3

น้ ำ หนักสุทธิ (PVA-15CST)

0.6 กก.

น้ ำ หนักสุทธิ (PVA-15ECS)

1.64 กก.

น้ ำ หนักในการขนส่ง (PVA-15CST)

1.1 กก.

น้ ำ หนักในการขนส่ง (PVA-15ECS)

1.82 กก.

สภาพแวดล้ อม
อุณหภูมิในการทำ งาน

-5 °C ถึง +45 °C (+23 °F ถึง +113 °F)

อุณหภูมิในการเก็บรักษาและเคลื่อนย้ าย

-25 °C ถึง +70 °C (-13 °F ถึง +158 °F)

กระแสไฟฟ้ าของแหล่ งจ่ ายไฟ
PVA-15CST/ PVA-1EB

PVA-1KS

PVA-20CSE

PVA-15ECS
สแตนด์บาย

60 mA

0 mA

0 mA

0 mA

ว่าง (ไม่มีเสียง)

80 mA

0 mA

0 mA

15 mA

โหมดการประกาศ

80 mA

8 mA

0 mA

15 mA

(-10 dB)
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PVA-15CST/ PVA-1EB

PVA-1KS

PVA-20CSE

0 mA

15 mA

PVA-15ECS
โหมดการแจ้ งเตือน

80 mA

8 mA

(เตือนภัย) (-3 dB)

กฎระเบียบ
–

FCC - อุปกรณ์นี้ได้มาตรฐานตามกฎ FCC ส่วนที่ 15 การทำงานจะมีสองสภาวะการทำงานดังต่อไปนี้:
–

อุปกรณ์นี ้อาจไม่ก่อให้ เกิดการรบกวนที่เป็ นอันตราย และ

–

อุปกรณ์นี ้ต้ องสามารถรับสัญญาณรบกวนใดๆ ได้ รวมทัง้ การรบกวนที่อาจทำ ให้ เกิดการทำ งานที่ไม่
พึงประสงค์

–

ICES-003 - อุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B นี้สอดคล้องตามมาตรฐาน ICES‑003 ของแคนาดา Cet appareil
numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada
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Bosch Security Systems

Bosch Security Systems

Microphone

Display

Keyboard

Push
Button 2

Mixer

Pilot
Beep
Alert
Audio
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แผนผังวงจร
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ขนาด
ไมโครโฟนประกาศ PVA-15CST และ PVA-15ECS มีขนาดภายนอกเท่ากัน แสดงเฉพาะไมโครโฟนประกาศ

18

66

166

PVA-15CST ในรูปต่อไปนี้:

200

18

63

163

161

140
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ภาคผนวก

11.1

ไมโครโฟนประกาศเสริม

43

สามารถเชื่อมต่อไมโครโฟนประกาศเสริ มเข้ ากับไมโครโฟนประกาศได้ สงู สุด 5 เครื ่อง ไมโครโฟนประกาศเสริ มมีป่มุ
เลือกที่กำ หนดได้ 20 ปุ่ม ปุ่มแต่ละปุ่มบนไมโครโฟนประกาศเสริ มจะมีไฟสัญญาณสีเขียวและสีแดง ปุ่มจะติดป้ายไว้
แบบเดียวกับบนไมโครโฟนประกาศ หรื ออีกนัยหนึ่งคือ ป้ายจะมีฝาปิ ดแบบใสป้องกันอยู่ และสามารถเปลี่ยนป้ายได้
ตลอดเวลา ไมโครโฟนประกาศสามารถใช้ แบบตัง้ โต๊ ะหรื อฝังไว้ ก็ได้ แม้ วา่ จะมีไมโครโฟนประกาศเสริ มติดตัง้ อยู่ และ
เช่นเดียวกับไมโครโฟนประกาศ ไมโครโฟนประกาศเสริ มจะมีการตรวจสอบในตัวเครื ่อง หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ ้น จะมี
การบันทึกในบันทึกข้ อผิดพลาดของระบบ
การประกอบ
โปรดปฏิบตั ติ ามข้ อมูลต่อไปนี ้ที่เกี่ยวกับการติดตัง้ ไมโครโฟนประกาศเสริ มในไมโครโฟนประกาศ
1.

ปลดขัว้ ต่อทัง้ หมดออกจากไมโครโฟนประกาศ

2.

วางไมโครโฟนประกาศให้ อยู่ข้างๆ ไมโครโฟนประกาศเสริ มโดยวางคว่ำ หน้ า

3.

ยึดแผ่นเชื่อมด้ วยสกรู (Torx T10) 4 ตัว โปรดสังเกตเครื ่องหมาย TOP บนแผ่นเชื่อม

4.

เสียบสายเชื่อมต่อเข้ าที่ชอ่ งเสียบ EXT ของไมโครโฟนประกาศหรื อไมโครโฟนประกาศเสริ ม (ขัว้ ต่อจะคลิกเข้ า
ที่)

5.

ตัง้ ที่อยู่เฉพาะให้ กบั ไมโครโฟนประกาศเสริ มผ่านทาง EXTENSION ADDRESS ของสวิตช์ DIP (ดูตารางด้ าน
ล่าง)

แจ้ งเตือน!
เมื่อใช้ ไมโครโฟนประกาศเสริ มหลายตัว ต้ องกำ หนดที่อยู่ตามลำ ดับตัวเลขจากซ้ ายไปขวา (1–5)

6.
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กำ หนดค่าไมโครโฟนประกาศเสริ มในซอฟต์แวร์ IRIS-Net

แจ้ งเตือน!
หากมีการเปลี่ยนไมโครโฟนประกาศเสริ มในระบบไมโครโฟนประกาศที่กำ หนดค่าไว้ แล้ ว ต้ องกำ หนดที่อยู่ของ
อุปกรณ์ที่เปลี่ยนให้ กบั อุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่ผา่ นทาง EXTENSION ADDRESS ของสวิตช์ DIP

สวิตช์ DIP

เลขลำ ดับ

ความคิดเห็น

ยกเลิกการเชื่อมต่อ
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ตาราง 11.1: ที่อยู่เสริ ม
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