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PVA-1KS เป็ นสวิตช์กญ
ุ แจไมโครโฟนประกาศที่เป็ นสวิตช์กญ
ุ แจเสริ มที่สามารถติดตั้งกับ
ไมโครโฟนประกาศ PVA-15CST ฟี ดไลน์ของสวิตช์กญ
ุ แจจะได้รับการตรวจสอบการ
ลัดวงจรและความขัดข้อง โปรดดูขอ้ มูลเพิม่ เติมจากคู่มือของไมโครโฟนประกาศ
การรับรองและการอนุมตั ิ
หนังสื อรับรองมาตรฐานฉุกเฉิ น
ยุโรป

EN 54-16

ระหว่างประเทศ

ISO 7240‑16

การปฏิบตั ิตามข้อบังคับด้านสิ่ งแวดล้อม
การป้องกัน

EN 50130-4

การปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

EN 61000-6-3
ICES-003
FCC-47 part 15B class A

สิ่ งแวดล้อม

EN 50581

การเดินเรื อ

EN 60945

ความสอดคล้อง
ยุโรป

CE/CPR

ออสเตรเลีย

RCM

สิ่ งแวดล้อม

RoHS

u

สวิตช์กญ
ุ แจสําหรับไมโครโฟนประกาศ

u

การรับรองระบบตามมาตรฐาน EN 54‑16 และ ISO 7240‑16

หมายเหตุการติดตั้ง/การกําหนดค่า
การประกอบไมโครโฟนประกาศ

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

ปลดขั้วต่อทั้งหมดออกจากไมโครโฟนประกาศ
คลายสกรู ยดึ ฐานไมโครโฟนประกาศ
ปลดสายเชื่อมต่อจากขั้วต่อปลัก๊ CN1
เตรี ยมตําแหน่งการติดตั้ง ใช้วตั ถุปลายแหลม (มีด เหล็กปลายแหลม หรื อวัตถุที่คล้ายๆ กัน)
ค่อยๆ เจาะและตัดช่องวงกลมที่ทาํ เตรี ยมไว้ดา้ นหลังของตัวเครื่ อง อาจต้องตกแต่งจุดที่ติดตั้งหลัง
จากติดตั้งเสร็ จแล้ว (เช่น อุด เล็ม)
เจาะผ่านช่องที่เตรี ยมตัดไว้สาํ หรับยึดขาของฝาปิ ดสวิตช์กญ
ุ แจ
จัดสวิตช์และสกรู ให้เข้าที่โดยใช้สกรู ที่ให้มา
ต้องต่อสายแบบ 4 ขาและตัวต้านทานที่ให้มาดังที่แสดงในรู ปต่อไปนี้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั วัตถุประสงค์
ที่ต้ งั ไว้ของสวิตซ์กญ
ุ แจ
แจ้งเตือน
เชื่อมต่อสวิตซ์กญ
ุ แจดังที่แสดงในรู ปต่อไปนี้ (หน้าสัมผัสปิ ดแบบปกติ, NCC) เพื่อ
ล็อคไมโครโฟนประกาศผ่านทางสวิตซ์กญ
ุ แจ

8.

9.
10.
11.
12.
13.

โปรดปฏิบตั ิตามลําดับการเชื่อมต่อสายแพ ต้องตัดสายภายนอกสองเส้น เส้นที่ 1 (สี แดง) และ
เส้นที่ 4 (สี เขียว) ให้ชิดกับจุดตัดให้มากที่สุด และจับแยกไว้ ต้องเชื่อมสายภายในสองเส้น
เส้นที่ 2 (สี เขียว) และเส้นที่ 3 (สี เขียว) เข้ากับขั้วต่อสวิตช์ 3 และ 4 จะเป็ นขั้วใดก็ได้
เสี ยบสายแพเข้ากับขั้วต่อปลัก๊ CN201/CN202/CN203 บนแผงวงจร ทั้งนี้ข้ ึนอยู่
กับตําแหน่งการติดตั้งที่จะใช้วา่ อยูด่ า้ นขวา/ตรงกลาง/ด้านซ้าย
เสี ยบสายเชื่อมต่อเข้ากับ CN1 อีกครั้ง
ประกอบฐานไมโครโฟนประกาศกลับคืน
ยึดการเชื่อมต่อ
กําหนดค่าสวิตซ์กญ
ุ แจใน IRIS-Net
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1 rt
CN1-1
2 gr
CN1-2

3

ส่ วนประกอบ

2

ตัวต้านทาน 10 kΩ

1

หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้ง

ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิค
ลักษณะอุปกรณ์

10k

R2

1

จํานวน

2

4

R1

3 gr
CN1-3

10k
4 gr

CN1-4
การเชื่ อมต่ อสวิตช์ กญ
ุ แจเป็ นหน้ าสั มผัสปิ ดแบบปกติ (NCC) สําหรั บฟั งก์ ชันกุญแจล็อค

ขนาดผลิตภัณฑ์ (ความสู ง x ความกว้าง x
ความลึก)

45 มม. x 19 มม. x 24 มม.

นํ้าหนักสุ ทธิ

0.03 กก.

นํ้าหนักในการขนส่ ง

0.04 กก.

สภาพแวดล้อม
อุณหภูมิในการทํางาน

-5 °C ถึง +45 °C (+23 °F ถึง
+113 °F)

CN1-1

อุณหภูมิในการเก็บรักษาและเคลื่อนย้าย

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

CN1-2

ความชื้น (ไม่มีการควบแน่น)

5% ถึง 90%

ระดับความสู ง

สู งถึง 2,000 ม.

1 rt

1

3

2

4

10k

R2

2 gr

R1

ข้อมูลการสัง่ ซื้อ

3 gr
CN1-3

10k

CN1-4
การเชื่ อมต่ อสวิตช์ กญ
ุ แจเป็ นหน้ าสั มผัสเปิ ดแบบปกติ (NOC) สําหรั บวัตถุประสงค์ พิเศษ

จํานวน

ส่ วนประกอบ

1

สวิตซ์กญ
ุ แจ

1

สายเชื่อมต่อแบบ 4 ขาที่กาํ หนดค่าล่วงหน้า
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สวิตช์กญ
ุ แจเสริ มที่สามารถติดตั้งกับไมโครโฟนประกาศ PVA-15CST

หมายเลขคําสัง่ ซื้อ PVA-1KS

4 gr

มีชิ้นส่ วน
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