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PAVIRO Controller

ความปลอดภัย
อันตราย!
ความเสี่ยงระดับสูง: สัญลักษณ์นี้แสดงถึงสถานการณ์อันตรายฉุกเฉิน เช่น "แรงดันไฟฟ้าอันตราย" อยู่ด้านในของ
ผลิตภัณฑ์
หากไม่หลีกเลี่ยง จะส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต การบาดเจ็บต่อร่างกายอย่างรุนแรง หรือเสียชีวิต
คำเตือน!

!

ความเสี่ยงระดับกลาง: แสดงถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดอันตรายได้
หากไม่หลีกเลี่ยง จะส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายเล็กน้อยหรือปานกลาง

ระวัง!

!

ความเสี่ยงระดับต่ำ: แสดงถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดอันตรายได้
หากไม่หลีกเลี่ยง จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือความเสี่ยงที่จะทำให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย

1.

อ่านคำแนะนำนี้ – ต้องอ่านคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและคำแนะนำการใช้งานทั้งหมดก่อนใช้งานอุปกรณ์หรือ
ระบบ

2.

เก็บรักษาคำแนะนำนี้ – ควรเก็บรักษาคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและคำแนะนำการใช้งานไว้เพื่อใช้อ้างอิงใน
อนาคต

3.

เอาใจใส่ต่อคำเตือนทั้งหมด – ต้องปฏิบัติตามคำเตือนทั้งหมดที่อยู่บนอุปกรณ์และอยู่ในคำแนะนำการใช้งาน

4.

ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด – ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการติดตั้งหรือการใช้/การทำงานทั้งหมด

5.

อย่าใช้อุปกรณ์นี้ใกล้น้ำ – อย่าใช้อุปกรณ์นี้ใกล้น้ำหรือบริเวณที่มีความชื้น เช่น ใกล้อ่างอาบน้ำ อ่างล้างหน้า อ่าง
ล้างจานในครัว หรืออ่างซักผ้า ในห้องใต้ดินที่เปียกชื้น ใกล้สระว่ายน้ำ ในการติดตั้งภายนอกอาคารที่ไม่มีการป้องกัน
หรือในบริเวณใดก็ตามที่เปียกชื้น

6.

ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น – ถอดปลั๊กอุปกรณ์ออกจากเต้ารับก่อนทำความสะอาด อย่าใช้น้ำยา หรือสเปรย์
ทำความสะอาด

7.

อย่าให้มีการขวางกั้นช่องเปิดสำหรับระบายความร้อน ติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต – ในกล่องหุ้มของ
อุปกรณ์ อาจมีช่องเปิดสำหรับระบายความร้อน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและป้องกันไม่ให้
เกิดความร้อนสูงเกิน ช่องเปิดเหล่านี้ต้องไม่มีสิ่งใดมาขวางกั้นหรือปิดคลุมไว้ ไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์แบบฝัง เว้นแต่มี
การระบายความร้อนอย่างเหมาะสม หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต

8.

อย่าติดตั้งอุปกรณ์ใกล้วัตถุที่มีความร้อน เช่น เครื่องปล่อยรังสี เครื่องทำความร้อน เตา หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวม
ทั้ง เครื่องขยายสัญญาณเสียง) ที่ให้ความร้อน หรือภายใต้แสงอาทิตย์โดยตรง

9.

ห้ามวางวัตถุที่มีเปลวไฟ เช่น เทียนไขติดไฟบนอุปกรณ์

10. ห้ามมองข้ามจุดประสงค์ด้านความปลอดภัยของปลั๊กชนิดระบุขั้ว หรือปลั๊กประเภทต่อลงดินโดยเด็ดขาด –
ปลั๊กชนิดระบุขั้วมีขาแบนสองอันและขาข้างหนึ่งกว้างกว่าอีกข้าง ปลั๊กประเภทต่อลงดินมีขาแบนสองอันและมีขาที่
สามต่อลงดิน ขาที่กว้างกว่าหรือขาที่สามมีไว้เพื่อความปลอดภัยของคุณ ถ้าปลั๊กที่ให้มาไม่พอดีกับเต้ารับของคุณ ให้
ปรึกษาช่างไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนเต้ารับรุ่นเก่านั้น
11. ควรป้องกันสายไฟฟ้าจากการเดินผ่าน หรือมีวัสดุวางติดกับปลั๊ก เต้ารับที่เข้าถึงได้ง่าย และจุดที่สายไฟและ
ปลั๊กออกจากอุปกรณ์
12. ใช้อุปกรณ์สำหรับยึด/อุปกรณ์เสริมตามที่ผู้ผลิตกำหนดเท่านั้น – การติดตั้งอุปกรณ์ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้
ผลิต และต้องใช้อุปกรณ์เสริมการติดตั้งที่ผู้ผลิตแนะนำ
13. ใช้รถเข็น ขาตั้ง ขาตั้งแบบสามขา ตัวยึด หรือโต๊ะตามที่กำหนดโดยผู้ผลิต หรือที่จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ – ใน
ขณะใช้รถเข็นให้ระมัดระวังการเคลื่อนย้ายรถเข็น/อุปกรณ์ร่วม เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการล้มตะแคง การ
หยุดอย่างรวดเร็ว การใช้แรงมากเกินพอดี และพื้นผิวที่ไม่เรียบอาจทำให้อุปกรณ์และรถเข็นวางอุปกรณ์พลิกคว่ำได้
14. ถอดปลั๊กออกจากอุปกรณ์ระหว่างพายุฝนฟ้าคะนอง หรือไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน – ไม่สามารถใช้งานได้ขณะ
ดำเนินการบำรุงรักษาฟังก์ชันพิเศษ เช่น ระบบการอพยพ
15. ให้แจ้งการซ่อมบำรุงทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่ให้บริการที่ได้รับการรับรอง – เมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหายจำเป็น
ต้องได้รับการซ่อมบำรุง เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย ของเหลวหกลงบนอุปกรณ์ หรือมีวัสดุตกลงบนอุปกรณ์ อุปกรณ์
เปียกฝนหรือชื้น อุปกรณ์ทำงานไม่ปกติ หรือตกกระแทก
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16. อุปกรณ์จะต้องสัมผัสกับหยดน้ำหรือเปียกน้ำ และไม่ควรวางวัสดุที่มีของเหลวบนอุปกรณ์ เช่น แจกัน
17. แบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรี่หรือติดตั้งแบตเตอรี่) จะต้องไม่สัมผัสกับความร้อนมากเกินไป เช่น แสงแดด เปลวไฟ
หรือสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน
ระวัง!

!

หากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง อาจมีอันตรายจากการระเบิดได้ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันหรือเทียบ
เท่าเท่านั้น ต้องกำจัดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามกฎหมาย หรือขั้นตอนปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

18. การติดตั้งกระทำโดยมืออาชีพเท่านั้น – ไม่ควรใช้อุปกรณ์ในบ้านพักอาศัย
19. การควบแน่น – เพื่อหลีกเลี่ยงการควบแน่น; เมื่ออุปกรณ์ถูกเคลื่อนย้ายจากสถานที่ที่มีความเย็นไปยังสถานที่ที่อุ่นกว่า
ให้รอสองสามชั่วโมงก่อนเปิดอุปกรณ์
20. อันตรายต่อการได้ยิน – สำหรับอุปกรณ์รับฟังเสียง อย่ารับฟังในระดับเสียงดังเป็นเวลานานเพื่อป้องกันอันตรายต่อ
การได้ยินที่อาจเกิดขึ้น
21. ชิ้นส่วนอะไหล่ – เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ ต้องแน่ใจว่า ช่างเทคนิคบริการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ตามที่ผู้ผลิต
กำหนดเท่านั้น หรือใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีลักษณะเหมือนกับชิ้นส่วนเดิม ชิ้นส่วนทดแทนที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลให้
เกิดอัคคีภัย ไฟฟ้าช็อต หรืออันตรายอื่นๆ
22. การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย – เมื่อเสร็จสิ้นการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ บอกช่างเทคนิคบริการให้
ดำเนินการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์มีสภาพการทำงานที่เหมาะสม
อันตราย!
การโอเวอร์โหลด – อย่าให้เต้ารับและสายไฟต่อพ่วงโอเวอร์โหลด เนื่องจากอาจส่งผลให้เกิดอัคคีภัยและไฟฟ้าช็อต

23. แหล่งจ่ายไฟ – ควรใช้อุปกรณ์จากชนิดแหล่งจ่ายไฟที่ระบุบนแผ่นป้ายของอุปกรณ์เท่านั้น หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องใช้
แหล่งจ่ายไฟชนิดใด ให้ขอคำแนะนำจากตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ หรือบริษัทไฟฟ้าใกล้บ้านคุณ สำหรับอุปกรณ์ที่ต้อง
ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ หรือแหล่งจ่ายไฟอื่น โปรดดูที่คู่มือการใช้งาน
24. สายไฟฟ้า – ระบบภายนอกอาคารไม่ควรอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสายไฟฟ้าแรงสูง หลอดไฟฟ้าอื่น หรือวงจรไฟฟ้า
หรือที่ที่อุปกรณ์สามารถตกเข้าไป เช่น สายไฟฟ้า หรือวงจรไฟฟ้า เมื่อติดตั้งระบบภายนอก ควรได้รับการดูแลอย่าง
เต็มที่เพื่อไม่ให้อยู่ใกล้สายไฟฟ้า หรือวงจรไฟฟ้า เพราะหากสัมผัสถูกอาจทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ รุ่นที่ใช้ใน
สหรัฐอเมริกาเท่านั้น – ดูที่มาตรฐานการออกแบบและการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อ
820 เกี่ยวกับการติดตั้งระบบ CATV
อันตราย!
การใส่วัตถุหรือของเหลว – ห้ามใส่วัสดุใดๆ ลงไปในช่องเปิดของอุปกรณ์ เนื่องจากอาจสัมผัสกับจุดที่มีแรงดันไฟฟ้าที่
เป็นอันตราย และส่วนที่สามารถลัดวงจรได้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต อย่าทำของเหลวใดๆ หกบนอุปกรณ์
25. การติดตั้งสายดินสำหรับสายโคแอ็กเชียล – หากอุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบภายนอก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบ
เคเบิลเชื่อมต่อสายดินแล้ว รุ่นที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น: ข้อ 810 ของมาตรฐานการออกแบบและการติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าสำหรับใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ANSI/NFPA No.70-1981 มีข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งสายดินของอุปกรณ์
ติดยึดและโครงรองรับ การติดตั้งสายดินของสายโคแอ็กเชียลที่ต่อเข้ากับชุดคายประจุ ขนาดของสายดิน ตำแหน่ง
ของชุดคายประจุ การต่อหลักดิน และข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักดิน
26. การต่อลงดินแบบป้องกัน – อุปกรณ์ประเภท Class I Construction ควรเชื่อมต่อกับเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีการต่อลง
ดินแบบป้องกัน
การต่อสายดินแบบป้องกัน – อุปกรณ์ประเภท Class I Construction จะเชื่อมต่อกับเต้าเสียบหลักด้วยการต่อลง
ดินแบบป้องกัน

คำแนะนำสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟ
–

สำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแบบถาวร ปลั๊กหลักที่พร้อมใช้งานเสมอ หรือสวิตช์ไฟหลักทั้งหมดจะต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
ภายนอก และเป็นไปตามกฎการติดตั้งที่มีทั้งหมด
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–

สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องเสียบปลั๊ก จะต้องติดตั้งเต้ารับใกล้กับอุปกรณ์เพื่อให้ใช้งานได้ง่าย

ฉลากนี้อาจแสดงไว้ที่ด้านล่างของอุปกรณ์เนื่องจากพื้นที่จำกัด
ระวัง!

!

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต อย่าเปิดฝาครอบ ให้แจ้งการซ่อมบำรุงแก่เจ้าหน้าที่ให้บริการที่ได้รับการรับรอง
เท่านั้น

คำเตือน!

!

เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยหรืออันตรายจากไฟฟ้าช็อต อย่าให้อุปกรณ์ถูกฝนหรือความชื้น

คำเตือน!

!

การติดตั้งควรดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ให้บริการที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานการออกแบบและการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับ
ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายที่บังคับใช้ในท้องถิ่นเท่านั้น

คำเตือน!
การตัดกระแสไฟ: หากอุปกรณ์ใช้กำลังไฟฟ้าจากไฟเมน และมาพร้อมชุดสายไฟแหล่งจ่ายไฟ อุปกรณ์ตัดกระแสไฟคือ

!

ปลั๊กไฟเมนของชุดสายไฟดังกล่าว
หากมาพร้อมอะแดปเตอร์ AC‑DC และปลั๊กไฟเมนเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์แบบเสียบปลั๊กโดยตรง อะแดปเตอร์ AC‑DC
จะเป็นอุปกรณ์ตัดกระแสไฟ
เต้ารับต้องอยู่ใกล้กับอุปกรณ์ และต้องใช้งานได้สะดวก
คำเตือน!

!

เพื่อไม่เกิดการถูกไฟฟ้าช็อต อย่าเชื่อมต่อวงจร Safety Extra Low Voltage (SELV) กับวงจร TelephoneNetwork Voltage (TNV) พอร์ต LAN มีวงจร SELV และพอร์ต WAN มีวงจร TNV พอร์ต LAN และพอร์ต WAN
ทั้งสองประเภทใช้ขั้วต่อ RJ‑45 ให้ระมัดระวังขณะเชื่อมต่อสาย
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สิ้นสุดอายุการใช้งานจะต้องเก็บแยกเอาไว้ต่างหาก และจัดส่งไปผ่าน
กระบวนการรีไซเคิลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (โดยสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ของยุโรป - European Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
ในการทิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ควรดำเนินการผ่านระบบการจัดเก็บและส่งกลับของแต่ละประเทศ

ใช้เฉพาะที่ระดับความสูง

ใช้เฉพาะในภูมิภาคที่มีภูมิ

ไม่เกิน 2,000 ม. เท่านั้น

อากาศที่ไม่ใช่เขตร้อนชื้น
เท่านั้น
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ข้อมูลโดยย่อ
ตัวควบคุม PVA-4CR12 เป็นศูนย์กลางในการควบคุมระบบ PAVIRO อินพุตสัญญาณเสียง 8 ช่องสามารถสลับเป็น
เอาต์พุตสัญญาณเสียง 4 ช่อง มีโปรแกรมจัดการข้อความสองช่องรวมอยู่ด้วย ตัวควบคุมจะประมวลผลสัญญาณเสียง
ทั้งหมด มีฟังก์ชันตรวจสอบและควบคุมสำหรับระบบ PAVIRO อย่างครบถ้วน ตัวควบคุมหนึ่งตัวสามารถรองรับไมโครโฟน
ประกาศได้สูงสุด 16 เครื่องและโซนเรียกตัว 492 โซน ตัวควบคุมจะมีทั้งหมด 12 โซน, 18 GPI และ 19 GPO ตัว
ควบคุมหนึ่งตัวสามารถรองรับโหลดของลำโพงได้ถึง 2000 W สามารถเพิ่มโซนและกำลังไฟฟ้าโดยใช้เราเตอร์ภายนอก
สูงสุด 20 เครื่องและเครื่องขยายสัญญาณเสียง 40 เครื่องที่มี 500 W 2 ตัว ไฟแสดงสถานะโซนที่ด้านหน้าจะแสดง
สถานะปัจจุบันของทุกโซน:
–

สีเขียว: โซนที่ใช้สำหรับเหตุการณ์ปกติ

–

สีแดง: โซนที่ใช้สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

–

สีเหลือง: พบความผิดปกติของโซน

–

ดับ: โซนอยู่ในสถานะไม่ทำงาน
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ภาพรวมของระบบ
บทนี้จะอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานของระบบ PAVIRO และฟังก์ชันที่สำคัญที่สุด
ภาพรวมทั่วไป
PVA-4CR12 เป็นตัวควบคุมของระบบ PAVIRO ตัวควบคุมมีฟังก์ชันเสียงที่จำเป็นทั้งหมด และทำหน้าที่ควบคุมและตรวจ
สอบระบบ PAVIRO ทั้งหมด ประเภทและจำนวนของแหล่งสัญญาณเสียงที่เชื่อมต่อ เครื่องขยายเสียง และรีเลย์จะแตกต่าง
กันไป และสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการได้ ตัวควบคุมหนึ่งตัวสามารถจัดการไมโครโฟนประกาศได้สูงสุด 16 เครื่อง
และโซนลำโพงสูงสุด 492 โซน อินพุตและเอาต์พุตควบคุมสามารถนำมาใช้สำหรับฟังก์ชันควบคุมและตรวจสอบ สามารถ
ประมวลผลได้ทั้งสัญญาณระดับลอจิกและอะนาล็อก กำหนดค่าได้จาก PC โดยใช้ซอฟต์แวร์ IRIS-Net ซึ่งจะสามารถเข้า
ดูเอกสารของระบบและอินเตอร์เฟสผู้ใช้ที่ต้องการได้ สามารถเปลี่ยนค่าได้ตลอดเวลา และปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ใหม่ๆ โดยไม่จำเป็นต้องปรับแก้ไขการติดตั้งระบบ PC ใช้เฉพาะในการโหลดหรือเปลี่ยนค่า ไม่จำเป็นต้องต่อไว้ในระหว่าง
ใช้งานจริง อย่างไรก็ตาม การต่อ PC ไว้ถาวรก็มีประโยชน์ เช่น ไว้แสดงสถานะอย่างละเอียดและรายงานการบันทึกผล
ควบคุมลำโพงและเสียงแบบเรียลไทม์ หรือสำหรับวิเคราะห์และบำรุงรักษาระยะไกลผ่านเครือข่าย สามารถปรับ
อินเตอร์เฟสผู้ใช้สำหรับแต่ละคนได้ และกำหนดรหัสผ่านได้สูงสุด 32 ระดับ
การกำหนดเส้นทางสัญญาณเสียง
เมตริกซ์สัญญาณเสียงดิจิตอลจะผสานรวมอยู่กับตัวควบคุม สามารถต่ออินพุตสัญญาณเสียงได้สูงสุด 8 ช่อง, ช่องเล่น
ข้อความ 2 ช่อง และตัวสร้างภายใน 4 เครื่อง ช่องสัญญาณออกเสียง 4 ช่องจะเชื่อมต่อกับเครื่องขยายเสียงผ่านทางบัส
สัญญาณเสียงแบบ 4 ช่อง เครื่องขยายเสียงจะมีเราเตอร์อินพุตสัญญาณเสียงที่สามารถเลือกสัญญาณอินพุตที่ถูกต้องได้โดย
อัตโนมัติ สามารถต่อวงจรลำโพงแต่ละวงจรเข้ากับเอาต์พุตเครื่องขยายผ่านทางเมตริกซ์รีเลย์ ซึ่งจะทำให้มีโซนลำโพงได้
ถึง 492 โซน ตัวควบคุมจะสั่งการสัญญาณเสียง และกระจายเสียงตามลำดับความสำคัญ นอกเหนือจากไมโครโฟน
ประกาศแล้ว ยังสามารถเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณเสียงอื่นๆ เข้ากับอินพุตสัญญาณเสียงได้ เช่น ไมโครโฟน เครื่องผสมเสียง
เครื่องเล่น CD เครื่องเล่น MP3 วิทยุ และอื่นๆ มีการเชื่อมต่อหลากหลายแบบให้ปรับใช้ตามความเหมาะสม
การประมวลผลเสียง
ตัวควบคุมจะมีปุ่มปรับระดับเสียงแยกต่างหากพร้อมฟังก์ชันปิดเสียงสำหรับอินพุตและเอาต์พุตสัญาณเสียงแต่ละตัว อินพุต
สัญญาณเสียงแต่ละตัวจะมีอีควอไลเซอร์แบบ 3 ย่านความถี่และตัวบีบอัดสัญญาณเพื่อปรับเสียงของแหล่งสัญญาณเสียงให้
เหมาะสม เอาต์พุตทั้งหมดจะมีอีควอไลเซอร์แบบ 5 ย่านความถี่และตัวจำกัดสัญญาณ สำหรับอีควอไลเซอร์ ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถเลือกจากฟิลเตอร์ 5 แบบสำหรับฟิลเตอร์แต่ละย่านความถี่ (peak, low-shelving, high-shelving, high
pass, low pass) ระดับความดัง, พารามิเตอร์ของฟิลเตอร์ และอื่นๆ จะตั้งค่าจาก PC ในระหว่างที่กำหนดค่า อย่างไร
ก็ตาม ค่าเหล่านี้สามารถปรับได้ขณะที่ใช้งานจริงโดยใช้อินเตอร์เฟสผู้ใช้แบบกราฟิก ปุ่มพิเศษสำหรับไมโครโฟนประกาศ
หรือปุ่มควบคุมการทำงานจากภายนอก
ตัวสร้างสัญญาณ
ตัวควบคุมจะมีตัวสร้างสัญญาณ 4 ตัว: ตัวสร้างแบบอิสระสองตัวสำหรับสัญญาณเตือน และอีกสองตัวสำหรับสัญญาณโทน
เสียง ผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกได้ระหว่างสัญญาณเตือน 24 แบบ และสัญญาณโทนเสียง 6 แบบที่เลือกได้นอกเวลางาน
โปรแกรมจัดการข้อความ
โปรแกรมจัดการข้อความที่รวมอยู่จะใช้สำหรับข้อความ EVAC และสัญญาณเตือน ตลอดจนข้อความโฆษณาและสัญญาณ
โทนเสียง/แบบตั้งล่วงหน้า โปรแกรมจัดการข้อความจะทำให้กำหนดค่า EVAC และข้อความโฆษณา และสัญญาณเสียงที่
กำหนดเองได้ง่ายผ่านทางซอฟต์แวร์ IRIS-Net
ไมโครโฟนประกาศ
โดยส่วนใหญ่แล้ว ไมโครโฟนประกาศจะใช้สำหรับการประกาศ แต่ยังสามารถใช้ควบคุมระบบ PAVIRO ด้วยตัวเองได้
ฟังก์ชันของไมโครโฟนประกาศที่สามารถทำได้ ได้แก่ การเลือกโซน/กลุ่ม, การประกาศ, การกำหนดโปรแกรม, การเปิด
สัญญาณโทนเสียงและสัญญาณเตือน และการเล่นข้อความ อย่างไรก็ตาม ยังสามารถใช้งานคำสั่งพิเศษ เช่น ควบคุมระดับ
เสียง ควบคุมไฟ การแสดงฟังก์ชัน และอื่นๆ ดังนั้น จึงสามารถกำหนดค่าให้ไมโครโฟนประกาศทำงานหน้าที่ควบคุมทั่วไป
ได้ หากมีการประกาศไปยังโซนลำโพงที่ใช้งานอยู่ ระบบจะออกการแจ้งเตือนการใช้งาน (เช่น ไฟสัญญาณของปุ่มพูดจะ
กะพริบ) หากไมโครโฟนประกาศมีลำดับความสำคัญสูงกว่า ก็จะสามารถเข้าแทรกการเรียกสายที่มีลำดับความสำคัญต่ำ
กว่าจากไมโครโฟนประกาศ/สัญญาณอื่น ระบบถูกกำหนดค่าให้แสดงสภาวะ: ผู้ใช้จะได้รับแจ้งว่าระบบถูกใช้งานอยู่เมื่อ
เลือกโซน/กลุ่ม (ก่อนเข้าขัดจังหวะ) โดยไฟสัญญาณของปุ่มพูดจะกะพริบ ผู้ใช้จะเลือกได้ว่าควรจะขัดจังหวะสัญญาณนั้น
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ทันที หรือรอจนกว่าการประกาศที่กำลังดำเนินอยู่เสร็จสิ้น ปุ่มเลือกโซนแต่ละปุ่มมีไฟสัญญาณสองดวง: ไฟสัญญาณสีเขียว
จะแสดงการเลือกปัจจุบัน และไฟสัญญาณสีแดงจะแสดงว่าโซนนั้นมีการใช้สัญญาณฉุกเฉินอยู่ ข้อมูลระบบหรือข้อความ
แสดงข้อผิดพลาดสามารถแสดงบนหน้าจอกราฟิกของไมโครโฟนประกาศได้
อินพุตและเอาต์พุตควบคุม
ระบบ PAVIRO มีอินพุตควบคุมแบบอะนาล็อกและแบบลอจิก และเอาต์พุตควบคุมแบบลอจิก อินพุตควบคุมจะอนุญาตให้
เชื่อมต่อกับระบบเตือนไฟไหม้ ระบบเตือนผู้บุกรุก หรือโต๊ะควบคุม อย่างไรก็ตาม ยังสามารถเชื่อมต่อกับสวิตช์ภายนอก ตัว
ควบคุม หรือโพเทนชิออมิเตอร์แบบหมุน หรือทริกเกอร์จากอุปกรณ์ภายนอก (แหล่งจ่ายไฟ เครื่องขยายสัญญาณเสียง และ
อื่นๆ) เอาต์พุตควบคุมจะอนุญาตให้ผู้ใช้เปิด/ปิดอุปกรณ์ภายนอก เปิดสัญญาณและเหตุการณ์ ควบคุมประตู รั้ว ม่าน และ
อื่นๆ ได้จากระยะไกล
การควบคุมอัตโนมัติ
ตัวควบคุมจะมีนาฬิกาเรียลไทม์ที่ควบคุมด้วยระบบควอตซ์ซึ่งสามารถสลับเป็นนาฬิกาวิทยุ DCF77 ผ่านทางเสาอากาศ
เสริม นาฬิกาของระบบจะจดจำปีอธิกสุรทิน และในโหมด DCF77 จะสลับเป็นเวลา Daylight-saving โดยอัตโนมัติ
นาฬิกาของระบบสามารถควบคุมนาฬิการองภายนอก (สูงสุด 1 A) ได้ถึง 80 เครื่อง เอาต์พุตพิเศษสำหรับพัลส์สลับขั้วรวม
อยู่ในตัวควบคุมซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อใช้ป้องกันการลัดวงจร นาฬิการองจะปรับเวลาตามนาฬิกาของระบบหากมีความแตก
ต่างกัน ตัวอย่างเช่น หลังจากไฟดับหรือตั้งค่าด้วยตัวเอง เมื่อใช้ร่วมกับฟังก์ชันปฏิทิน นาฬิกาของระบบจะสามารถใช้
ฟังก์ชันต่างๆ เช่น แยกโทนเสียง เพลง ควบคุมประตู ควบคุมไฟ และอื่นๆ ฟังก์ชันเหล่านี้สามารถตั้งโปรแกรมตามวันที่ระบุ
แต่ยังสามารถสั่งการให้ทำงานในแบบรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปีได้ สามารถป้อนเหตุการณ์
ควบคุมได้ 500 แบบ ฟังก์ชันและพารามิเตอร์สามารถเชื่อมโยงกันในลำดับภายใน TaskEngine ในตัวควบคุม GUI จะ
มอบวิธีทางกราฟิกเพื่อรวมกระบวนการแต่ละอัน ตัวอย่างหนึ่งคือ สัญญาณโทนเสียงจะต้องส่งไปด้วยความดังระดับหนึ่ง
และมีลำดับความสำคัญที่กำหนดในกลุ่มการเรียกที่ระบุ พร้อมกับเปิดเอาต์พุตควบคุม ในกรณีนี้ กระบวนการประกอบด้วย
บล็อคฟังก์ชัน "โทนเสียง" และ "เอาต์พุตอะนาล็อก" ร่วมกับพารามิเตอร์ของประเภทโทนเสียง ระดับความดัง หมายเลข
ความสำคัญ หมายเลขกลุ่มเรียกสาย ตลอดจนประเภทและจำนวนของเอาต์พุตควบคุม กระบวนการนี้สามารถสั่งการผ่าน
ปุ่มฟังก์ชันพิเศษบนไมโครโฟนประกาศหรือผ่านอินพุตควบคุม แต่ยังสามารถเชื่อมโยงกับนาฬิกาหรือวันที่ปฏิทินด้วย
อินเตอร์เฟส
นอกเหนือจากอินพุตและเอาต์พุตควบคุม ระบบ PAVIRO ยังมีอินเตอร์เฟสอื่นๆ อีก ดังนี้:
–

ไมโครโฟนประกาศเชื่อมต่อกับตัวควบคุมผ่านทาง CST bus (มาตรฐาน CAN bus) สามารถเชื่อมต่อไมโครโฟน
ประกาศผ่านทาง CST bus หนึ่งตัวได้ถึง 4 ชุด

–

เครื่องขยายสัญญาณเสียงและเราเตอร์จะถูกควบคุมและตรวจสอบโดยตัวควบคุมผ่านทางอินเตอร์เฟส CAN bus
เสริม

–

การเชื่อมต่อกับ PC จะดำเนินการผ่านอินเตอร์เฟสอีเทอร์เน็ต

–

โมดูลเสริม OM-1 สามารถติดตั้งบริเวณด้านหลังของอุปกรณ์ได้

OM‑1 คือโมดูลอินเตอร์เฟซขนาดกะทัดรัดที่ช่วยเตรียมความพร้อมการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย OMNEO โมดูล OM-1
สามารถส่งและรับสัญญาณเสียง Dante จากตัวควบคุม PAVIRO อื่นที่ติดตั้งโมดูลอินเทอร์เฟซ OM-1 ได้สูงสุดสี่ชุด
การตรวจสอบ
ตัวควบคุมจะตรวจสอบฟังก์ชันภายในทั้งหมดเอง และไมโครโฟนประกาศ เราเตอร์ และเครื่องขยายสัญญาณเสียงที่เชื่อม
ต่ออยู่ รวมถึงสายเชื่อมต่อจะถูกตรวจสอบด้วยการลงคะแนนเสียงและโทนเสียงนำร่อง สามารถตรวจสอบสายลำโพงด้วย
การวัดค่าอิมพีแดนซ์หรือติดตั้งโมดูลปลายสายที่ลำโพงตัวสุดท้าย ระบบ PAVIRO ยังรองรับการทำงานฉุกเฉิน ในกรณีที่
ไฟดับ ตัวควบคุมสามารถใช้งานฟังก์ชันการจัดการไฟฟ้าทั้งหมด โดยสวิตช์ใช้งานภายในและภายนอกที่ไม่จำเป็นทั้งหมดจะ
ปรับเป็นโหมดสแตนด์บาย หรือปิดการใช้าน และจะเปิดใช้อีกครั้งก็ต่อเมื่อจำเป็นต้องใช้ ทำให้ช่วยลดการสิ้นเปลือง
พลังงานได้มาก และทำให้สามารถมีระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด ข้อความแสดงข้อผิดพลาดสามารถแสดงบนหน้า
จอของไมโครโฟนประกาศได้ในรูปแบบข้อความปกติ สถานะของ “ข้อผิดพลาดโดยรวม” จะแสดงผ่านทางหน้าสัมผัส
READY แบบลอยบนตัวควบคุม
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ด้านหลัง
3

2

8

9

10
หมายเลข

11 12

ส่วนประกอบ

13

4

5

14

6

15

7

16

คำอธิบาย

1 สกรูต่อลงดิน

การเชื่อมต่อสายดิน

2 ฝาครอบสำหรับโมดูล OM-1 ที่เป็น

ฝาครอบพร้อมช่องเสียบสำหรับติดตั้งโมดูล OM-1

ระบบเสริม
3 พอร์ต LINE OUT 1-4
(Euroblock)
4 พอร์ต LINE OUT 1-4 (RJ-45)

สัญญาณออกแบบ balanced line-level สำหรับช่อง 1 ถึง 4
(ขนานกับพอร์ต RJ-45)
สัญญาณออกแบบ balanced line-level สำหรับช่อง 1 ถึง 4
(ขนานกับพอร์ต Euroblock)

5 พอร์ต AUX IN 1/2 (RCA)

อินพุตสัญญาณเสียงสเตอริโอสำหรับระดับสายสัญญาณ

6 พอร์ต MIC/LINE IN 1/2

อินพุตสัญญาณเสียงสำหรับไมโครโฟนหรือระดับสายสัญญาณ

(Euroblock)
7 พอร์ต CST BUS 1-4 (RJ-45)

พอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อไมโครโฟนประกาศ

8 กำลังไฟ DC
9 พอร์ต CONTROL IN/OUT

พอร์ตควบคุมที่มีอินพุตอะนาล็อก/ลอจิก, กำลังเอาต์พุตที่สูงและ
ขาสำหรับ DCF77 หรือนาฬิการอง

10 พอร์ต CAN BUS

พอร์ตสำหรับเชื่อมต่อเครื่องขยายสัญญาณเสียงหรือเราเตอร์

11 พอร์ต ETHERNET พร้อมไฟแสดง

พอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับ PC หรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ

สถานะ
12 ปุ่มรีเซ็ต

รีเซ็ตอุปกรณ์: กดปุ่มนี้ในเวลาสั้นๆ เพื่อรีเซ็ตอุปกรณ์*

13 พอร์ต CONTROL IN

พอร์ตควบคุมที่มีอินพุตแยกหรือมีการตรวจสอบ

14 พอร์ต CONTROL OUT

พอร์ตควบคุมที่มีเอาต์พุตขั้วต่อแบบเปิด

15 พอร์ต AMP IN

อินพุตสำหรับสัญญาณเสียง 100 V (หรือ 70 V) จากเครื่อง
ขยายสัญญาณเสียง

16 พอร์ต SPEAKER OUT

เอาต์พุตสำหรับโซนผู้พูด

* หากกดปุ่มรีเซ็ตนานเกินไป (เช่น นานกว่า 4 วินาที) อุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดเซอร์วิส กดปุ่มรีเซ็ตอีกครั้งเพื่อออกจากโหมด
เซอร์วิส
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ด้านหน้า

หมายเลข
1

สัญลักษณ์ ส่วนประกอบ
ไฟแสดงสถานะโซน

รายละเอียด
แสดงสถานะของโซน:
–

สีเขียว = โซนที่ใช้สำหรับเหตุการณ์ปกติ

–

สีเหลือง = พบความผิดปกติของโซน
(หมายเหตุ: การแสดงสถานะนี้มีลำดับความ
สำคัญสูงสุด)

2

ไฟสัญญาณเตือนความผิดปกติแบบรวม

–

สีแดง =โซนที่ใช้สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

–

ดับ = โซนอยู่ในสถานะไม่ทำงาน

ไฟสัญญาณนี้จะติดสว่างเป็นสีเหลืองหากพบความผิด
ปกติในระบบ ไฟสัญญาณนี้จะมีหน้าสัมผัส READY
(ดูที่หัวข้อ รีเลย์พร้อมทำงาน, หน้า 24) อยู่ที่ด้าน
หลังของอุปกรณ์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถรายงานความ
ผิดปกติของระบบจากภายนอกได้
หมายเหตุ: สามารถกำหนดประเภทของความผิดปกติ
ที่จะแสดงผ่านไฟแสดงสถานะนี้ได้

3

ปุ่มแบบฝัง

ปุ่มนี้จะได้รับการป้องกันเพื่อไม่ให้กดโดยไม่ได้ตั้งใจ
ใช้วัตถุปลายแหลม (เช่น ปากกาลูกลื่น) กดที่ปุ่ม
ปุ่มนี้จะมีฟังก์ชันต่อไปนี้:
–

การปิดเสียงสัญญาณเตือน: หากสัญญาณเตือน
ทำงานอยู่ ให้กดปุ่มในเวลาสั้นๆ เพื่อปิดใช้งาน
เสียงเตือน

–

ฟังก์ชันค้นหา: หากเปิดใช้งานฟังก์ชันค้นหา
ของอุปกรณ์ ให้กดปุ่มนี้เพื่อปิดใช้งานไฟแสดง
สถานะ

–

การแสดงอัตราบอด CAN: กดปุ่มนี้ค้างไว้
อย่างน้อย 1 วินาที โปรดดูที่ส่วน การแสดง

–

4

Bosch Security Systems, B.V.

อัตราบอด CAN, หน้า 31
การทดสอบไฟสัญญาณ: กดปุ่มนี้ค้างไว้อย่าง
น้อย 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานไฟสัญญาณทุกดวง
ไฟสัญญาณ (LED) ทุกดวงที่แผงด้านหน้าจะ
สว่างขึ้นตราบเท่าที่กดปุ่มไว้ ("การทดสอบ
LED") และสัญญาณเตือนภายในจะทำงาน

ไฟสัญญาณแสดงความผิดปกติของ

ไฟแสดงสถานะนี้จะติดสว่างเป็นสีเหลืองหากพบ

ระบบ

ความผิดปกติในระบบตาม EN 54-16
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หมายเลข
5

สัญลักษณ์ ส่วนประกอบ
ไฟสัญญาณการเตือนภัยด้วยเสียง

รายละเอียด
ไฟสัญญาณจะติดสว่างเป็นสีแดงหากตัวควบคุมอยู่ใน
สถานะการเตือนด้วยเสียงตาม EN 54-16

6

ไฟสัญญาณเครือข่าย

แสดงสถานะเครือข่ายอีเทอร์เน็ต:
–

สว่างเป็นสีเขียว: สามารถสื่อสารข้อมูลกับ
อุปกรณ์อีเทอร์เน็ตที่กำหนดค่าทั้งหมด

–

กะพริบเป็นสีเขียว: ไม่สามารถเชื่อมต่ออีเทอร์
เน็ตกับอุปกรณ์อีเทอร์เน็ตอย่างน้อยหนึ่งเครื่อง

–
7

ไฟสัญญาณสแตนด์บาย

ปิด: ไม่มีการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต

ไฟสัญญาณนี้จะติดสว่างเป็นสีเขียวเมื่ออุปกรณ์อยู่ใน
โหมดสแตนด์บาย

8

ไฟสัญญาณการทำงาน

ไฟสัญญาณนี้จะติดสว่างเป็นสีเขียวเมื่อแหล่งจ่ายไฟ
เป็นปกติ
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ชิ้นส่วนที่ให้มา
จำนวน

ส่วนประกอบ

1

PVA-4CR12

2

ตัวต้านทานเทอร์มิเนเตอร์ CAN (120 โอห์ม)

1

ขั้วต่อ Euroblock แบบ 2 ขั้ว (Phoenix, PC 5/2-STF-7,62, 1975697, F.01U.108.398)

6

ขั้วต่อ Euroblock แบบ 3 ขั้ว (Phoenix, MC 1,5/3-STF-3,81, Nr. 1827716,
F.01U.104.680)

2

ขั้วต่อ Euroblock แบบ 6 ขั้ว (Phoenix, MC 1,5/6-ST-3,81, 1827745, F.01U.104.179)

4

ขั้วต่อ Euroblock แบบ 10 ขั้ว (Phoenix, MC 1,5/10-STF-3,81, 1827787,
F.01U.301.445)

2

ขั้วต่อ Euroblock แบบ 12 ขั้ว (Phoenix, MC 1,5/12-STF-3,81, 1827800,
F.01U.108.397)

4

ขาตั้ง (กาวในตัว)

1

คู่มือการใช้งาน

1

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

Bosch Security Systems, B.V.
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การติดตั้ง
อุปกรณ์นี้พัฒนามาให้ติดตั้งในแนวนอนที่ตู้ชั้นวางแบบธรรมดาขนาด 19 นิ้ว ต้องติดตั้งอุปกรณ์โดยห้ามไม่ให้มีสิ่งใดมา
ขวางกั้นช่องระบายความร้อนทุกด้าน
ขณะติดตั้งอุปกรณ์ในโครงเครื่องและตู้ชั้นวาง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต้องมีช่องระบายความร้อนระหว่างด้านข้างของ
อุปกรณ์ และกำแพงตู้/ชั้นวางจนถึงชั้นบนสุดหรือช่องระบายของตู้ เพื่อให้อุปกรณ์ระบายความร้อนได้เพียงพอ ควรมีพื้นที่
ว่างอย่างน้อย 100 มม. เหนือตู้เพื่อระบายความร้อน
คำเตือน!

!

อุณหภูมิภายนอกไม่ควรเกินค่าสูงสุดที่ +45 °C

การติดตั้งส่วนหน้าของอุปกรณ์
โปรดอ้างอิงภาพประกอบต่อไปนี้สำหรับการติดตั้งส่วนหน้าของอุปกรณ์ด้วยสกรูและแหวนรอง 4 ตัว ขอแนะนำให้ยึดสกรู
จากแผงด้านหลังของอุปกรณ์เพราะจะได้ไม่ทำลายสีที่เคลือบอยู่

รูปภาพ 5.1: การติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับชั้นวางขนาด 19 นิ้ว

ระวัง!

!

ขอแนะนำให้ใช้รางติดตั้งขณะติดตั้งอุปกรณ์ในชั้นวางหรือตู้ชั้นวาง เพื่อป้องกันไม่ให้แผงด้านหน้าบิดเบี้ยว หากต้องนำ
อุปกรณ์วางซ้อนกันบนชั้นวาง (เช่น ใช้ขาตั้งแบบมีกาวในตัวที่ให้มา) ต้องพิจารณาการรับน้ำหนักสูงสุดของรางติดตั้ง
โปรดอ้างอิงข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคจากผู้ผลิตรางชั้นวาง

รูปภาพ 5.2: การวางอุปกรณ์ซ้อนกันโดยใช้ขาตั้งที่ให้มา (ตัวอย่างจะมี 3 เครื่อง รางติดตั้งจะใช้กับเครื่องล่างสุดเท่านั้น)

ต้องระวังไม่ให้อุปกรณ์สัมผัสกับ:
–

น้ำหยดหรือน้ำกระเซ็น

–

แสงแดดส่องตรง

–

อุณหภูมิสูงหรือใกล้กับแหล่งความร้อน
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Bosch Security Systems, B.V.

PAVIRO Controller

การติดตั้ง | th

–

ความชื้น

–

ฝุ่นสะสมปริมาณมาก

–

มีการสั่นสะเทือนแรงๆ
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หากไม่สามารถควบคุมสภาวะดังกล่าวได้ ต้องนำอุปกรณ์เข้ารับการตรวจเป็นประจำเพื่อป้องกันสัญญาณขาดหายซึ่งอาจ
เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย หากมีวัตถุหรือของเหลวเข้าไปในเครื่อง ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบทันที และนำ
ไปให้ช่างเทคนิคตรวจสอบก่อนที่จะนำมาใช้ใหม่

5.1

การติดตั้งโมดูล OM-1
โมดูลเสริม OM-1 สามารถติดตั้งบริเวณด้านหลังของอุปกรณ์ได้ โปรดดูรายการที่ 2 ใน ด้านหลัง, หน้า 10

รูปภาพ 5.3: มุมมองด้านหลังของโมดูล OM-1

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโมดูล OM-1 โปรดดูที่คู่มือของโมดูล OMNEO (F01U308252)
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6

การเชื่อมต่อ

6.1

อินพุตสัญญาณเสียง

6.1.1

ระดับสายสัญญาณ
MIC/LINE IN

อินพุต Euroblock สามารถเชื่อมต่อกับไมโครโฟนที่มีอิมพีแดนซ์ได้หรือแหล่งระดับสายสัญญาณเสียงต่ำ
อินพุตสัญญาณเสียงจะถูกปรับให้สมดุลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณควรใช้สัญญาณเสียงแบบปรับสมดุลที่อินพุตของอุปกรณ์
ทุกครั้งที่ทำได้ อุปกรณ์นี้จะมีขั้วต่อ 3 ขาให้มาด้วย สามารถใช้ส่วนหน้าตัดของตัวนำขนาด 0.14 มม.² (AWG26) ถึง
1.5 มม.² (AWG16)
สายเชื่อมต่อที่แนะนำ: สายสัญญาณแบบบาลานซ์พร้อมปลอกหุ้มแบบยืดหยุ่น 2 x 0.14 มม.²
สายสัญญาณแบบบาลานซ์
ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงสายสัญญาณแบบบาลานซ์ของอินพุต (หรือเอาต์พุต) สัญญาณเสียงบนอุปกรณ์

รูปภาพ 6.1: สายสัญญาณแบบบาลานซ์

สายสัญญาณแบบไม่บาลานซ์
หากสายเชื่อมต่อสั้นมากและสภาพโดยรวมไม่มีสัญญาณรบกวน คุณก็สามารถเชื่อมต่อสัญญาณแบบไม่บาลานซ์ได้ ในกรณีนี้
จะต้องสลับบริดจ์ในขั้วต่อระหว่างปลอกหุ้มและขากลับขั้ว (ดูภาพด้านล่าง) มิฉะนั้นแล้ว ระดับจะลดลงไป 6 dB อย่างไร
ก็ตาม เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอก เช่น สวิตช์ไฟ แหล่งจ่ายไฟหลัก สายควบคุม HF ฯลฯ ขอแนะนำให้ใช้สาย
สัญญาณแบบบาลานซ์

รูปภาพ 6.2: สายสัญญาณแบบไม่บาลานซ์
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AUX IN

อินพุต RCA AUX IN 1/2 จะเชื่อมต่อกับแหล่งระดับสายสัญญาณสเตอริโอได้ สัญญาณสเตอริโอจะถูกรวมไว้
สายเชื่อมต่อที่แนะนำ: สาย AUX มาตรฐาน

6.1.2

อินพุตเครื่องขยาย

อินพุตสัญญาณเสียง AMP IN จะสามารถต่อกับสัญญาณเอาต์พุต 100 V (หรือ 70 V) ของเครื่องขยายกำลังแบบ 2 ช่อง
สัญญาณสองตัว (สูงสุด 4 ช่องสัญญาณเครื่องขยายกำลัง) เข้ากับบล็อค A หรือ B ของเราเตอร์ 2-in-6 นอกจากนี้ยังมี
ช่องสัญญาณอินพุต 2 ช่องสำหรับเครื่องขยายเสียงสำรอง
อุปกรณ์นี้จะมีขั้วต่อ 6 ขาให้มาด้วย สามารถใช้ส่วนหน้าตัดของตัวนำขนาด 0.14 มม.² (AWG26) ถึง 1.5 มม.²
(AWG16)
สายเชื่อมต่อที่แนะนำ: สายเกลียว CU แบบยืดหยุ่น, LiY, 0.75 มม.²
การเดินสาย
ภาพประกอบต่อไปนี้เป็นภาพรวมของการเดินสายที่สามารถทำได้ระหว่างอินพุตสัญญาณเสียง AMP IN และเอาต์พุต
สัญญาณเสียง SPEAKER OUT โดยใช้รีเลย์ในตัวเครื่อง PVA-4CR12 จะมีบล็อค A หรือ B ของเราเตอร์ 2-in-6 รวม
อยู่ด้วย บล็อคแต่ละตัวจะมีอินพุตปกติ 2 ช่อง อินพุตเครื่องขยายสำรอง 1 ช่อง และเอาต์พุต6 ช่อง อินพุตเครื่องขยาย
สำรอง S1 ใช้สำหรับเปลี่ยนเครื่องขยายที่เชื่อมต่ออยู่กับอินพุต 1 ของบล็อคเราเตอร์ A และ B ส่วนอินพุตเครื่องขยาย
สำรอง S2 ใช้สำหรับเปลี่ยนเครื่องขยายที่เชื่อมต่ออยู่กับอินพุต 2 ของบล็อคเราเตอร์ A และ B
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6.2

เอาต์พุตสัญญาณเสียง

6.2.1

ระดับสายสัญญาณ
สามารถเชื่อมต่อช่องเอาต์พุตสัญญาณเสียง 4 ช่องของตัวควบคุมผ่าน Euroblock หรือ RJ-45 ขอแนะนำให้ใช้ช่องเสียบ
RJ-45 ในการเชื่อมต่อเครื่องขยายสัญญาณเสียง PAVIRO การเชื่อมต่อเอาต์พุตในเครื่องจะระบุไว้ในตารางด้านล่าง
Euroblock

การทำงาน

RJ-45

หมายเลข

ขา

LINE OUT 1

1

- (เย็น)

7

2

+ (ร้อน)

8

3

ชิลด์

ปลั๊ก

1

- (เย็น)

5

2

+ (ร้อน)

4

3

ชิลด์

ปลั๊ก

1

- (เย็น)

3

2

+ (ร้อน)

6

3

ชิลด์

ปลั๊ก

1

- (เย็น)

1

2

+ (ร้อน)

2

3

ชิลด์

ปลั๊ก

LINE OUT 2

LINE OUT 3

LINE OUT 4

ตาราง 6.1: การเชื่อมต่อเอาต์พุตระดับสายสัญญาณเสียงภายในเครื่อง

แจ้งเตือน!

i

ความยาวสายเคเบิลโดยรวมสูงสุดระหว่างตัวควบคุมกับเครื่องขยายสัญญาณเสียงคือ 100 ม.

Euroblock

เอาต์พุตสัญญาณเสียงจะถูกปรับให้สมดุลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณควรใช้สัญญาณเสียงแบบปรับสมดุลที่เอาต์พุตของ
อุปกรณ์ทุกครั้งที่ทำได้ อุปกรณ์นี้จะมีขั้วต่อ 3 ขาให้มาด้วย สามารถใช้ส่วนหน้าตัดของตัวนำขนาด 0.14 มม.²
(AWG26) ถึง 1.5 มม.² (AWG16)
สายเชื่อมต่อที่แนะนำ: สายสัญญาณแบบบาลานซ์พร้อมปลอกหุ้มแบบยืดหยุ่น 2 x 0.14 มม.²
สายสัญญาณแบบบาลานซ์
ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงสายสัญญาณแบบบาลานซ์ของอินพุต (หรือเอาต์พุต) สัญญาณเสียงบนอุปกรณ์
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รูปภาพ 6.3: สายสัญญาณแบบบาลานซ์

RJ-45

การกำหนดขาของช่องเสียบเอาต์พุตสัญญาณเสียง LINE OUT 1-4 จะช่วยให้สามารถเชื่อมต่อตัวควบคุมเข้ากับช่องเสียบ
อินพุตสัญญาณเสียง RJ-45 ของเครื่องขยายสัญญาณเสียง PAVIRO โดยใช้สายแพทช์มาตรฐาน RJ-45

รูปภาพ 6.4: การกำหนดขาของช่องเสียบ LINE OUT 1-4

6.2.2

เอาต์พุตลำโพง

เอาต์พุตสัญญาณเสียงในอุปกรณ์จะใช้ต่อกับโซนลำโพง 100 V (ขนาด 70 V) อุปกรณ์นี้จะมีขั้วต่อ 12 ขาให้มาด้วย
สามารถใช้ส่วนหน้าตัดของตัวนำขนาด 0.14 มม.² (AWG26) ถึง 1.5 มม.² (AWG16)
สายเชื่อมต่อที่แนะนำ: สายเกลียว CU แบบยืดหยุ่น, LiY, 0.75 มม.²
ขั้วต่อสามารถถอดออกได้เพื่อให้สะดวกกับการติดตั้ง คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงได้หลายตัวจนกว่าจะถึงจุดที่การสิ้น
เปลืองพลังงานโดยรวมของเครือข่ายลำโพงจะสัมพันธ์กับค่ากำลังไฟที่ระบุของช่องสัญญาณเครื่องขยาย โดยที่ไม่เกินค่า
ความต้านทานโหลดสูงสุดของเครื่องขยายกำลัง ค่ากำลังไฟที่ระบุและความต้านทานโหลดสูงสุดของเอาต์พุตสามารถดูได้
จากเอกสารของเครื่องขยายกำลัง
แจ้งเตือน!

i

ส่วนหน้าตัดของตัวนำ
แรงดันไฟฟ้าจะต้องถูกทอนลงสูงสุดไม่น้อยกว่า 10% เพื่อป้องกันการลดทอนสัญญาณเตือน และเพื่อให้มีระดับสัญญาณ
โทนเสียงนำร่องที่เพียงพอสำหรับโมดูล EOL (อุปกรณ์เสริม)
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อันตราย!
เนื่องจากอาจะทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตรายที่เอาต์พุตได้ (> ค่าสูงสุด 140 V) ขณะใช้งาน ดังนั้น ต้องเชื่อมต่อ
โซนลำโพงตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่บังคับใช้ ขณะติดตั้งและใช้งานเครือข่ายลำโพง 100 V ต้องปฏิบัติตามข้อ
กำหนด VDE มาตรฐาน DIN VDE 0800 โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับการใช้งานเครือข่ายลำโพง 100 V ในระบบ
สัญญาณเตือน ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยทั้งหมดจะต้องยึดตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับ 3

6.3

ไมโครโฟนประกาศ

พอร์ต Call STation (CST) BUS เชื่อมต่อไมโครโฟนประกาศเข้ากับตัวควบคุม พอร์ต RJ-45 แบบ 8 ขั้วจะมีทั้งแหล่ง
จ่ายไฟ อินเตอร์เฟสควบคุม (CAN bus) และอินเตอร์เฟสเสียง CST BUS ทุกอันจะรองรับไมโครโฟนประกาศสูงสุด 4
เครื่อง ดังนั้น จึงสามารถเชื่อมต่อไมโครโฟนประกาศได้ทั้งหมด 16 เครื่องเข้ากับหนึ่งตัวควบคุม
แจ้งเตือน!

i

จำเป็นต้องใช้สายเคเบิลคู่บิดเกลียวสำหรับการเชื่อมต่อ CAN (4, 5), ตัวควบคุมเสียงกับไมโครโฟนประกาศ (3, 6) และ
เสียงไมโครโฟนประกาศกับตัวควบคุม (7, 8)

1

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 -

รูปภาพ 6.5: การกำหนดขาของพอร์ต 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
รูปภาพ 6.6: การกำหนดขาของขั้วต่อ CST BUS

สำหรับ CST BUS ข้อกำหนดเกี่ยวกับสายที่ใช้แล้ว (ความยาว ส่วนหน้าตัด ฯลฯ) จะเป็นแบบเดียวกับอินเตอร์เฟส CAN
bus (ดูที่หัวข้อ CAN BUS) เนื่องจาก CST BUS จะรวมแหล่งจ่ายไฟสำหรับไมโครโฟนประกาศหรือไมโครโฟนเสริมที่
เชื่อมต่ออยู่ทั้งหมด ดังนั้นขณะเลือกความยาวส่วนหน้าตัดของสายจะต้องคำนึงถึงการสิ้นเปลืองพลังงานด้วย โปรดอ้างอิง
คู่มือของไมโครโฟนประกาศสำหรับรายละเอียดการสิ้นเปลืองพลังงาน
แจ้งเตือน!

i

การปิดใช้งาน CST BUS ในตัวควบคุมจะกำหนดค่าผ่านทาง IRIS-Net ระหว่างกำหนดค่าระบบ
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อีเทอร์เน็ต

การเชื่อมต่อตัวควบคุมผ่านอินเตอร์เฟสอีเทอร์เน็ตจะทำให้ตัวควบคุมสามารถสื่อสารกับ PC ได้ การกำหนดค่าตัวควบคุม
ทำได้ง่ายผ่านซอฟต์แวร์ IRIS-Net และยังสามารถสั่งการและตรวจสอบทั้งระบบได้อีกด้วย
ไฟแสดงสถานะ LED
อินเตอร์เฟสอีเทอร์เน็ตของตัวควบคุมมีไฟ LED สีส้มและสีเขียวแสดงสถานะการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต หากไม่ได้ต่อสาย
เคเบิลเครือข่าย ไฟ LED ทั้งสองดวงจะติดสว่าง ไฟ LED แสดงการเชื่อมต่อสีส้มที่อยู่ด้านซ้ายของอินเตอร์เฟสอีเทอร์เน็ต
จะติดสว่างทันทีที่ตัวควบคุมมีการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์อื่น (เช่น สวิตช์อีเทอร์เน็ต) ไฟ LED แสดงการทำงานของ
เครือข่ายสีเขียวที่อยู่ด้านขวาของอินเตอร์เฟสอีเทอร์เน็ตจะสว่างขึ้นชั่วครู่ทุกครั้งที่มีการถ่ายโอนข้อมูลอีเทอร์เน็ต
สายไขว้
เมื่อใช้สายไขว์เชื่อมต่อตัวควบคุมเข้ากับ PC โดยตรง ต้องสลับสายคู่ไขว้ 2 กับสายคู่ไขว้ 3 เพื่อให้สายส่งและรับข้อมูล
สลับกัน ในรุ่นที่มีฮับ/สวิตช์ การสับเปลี่ยนนี้จะดำเนินภายในเครื่อง

6.5

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ

เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ DC 24 โวลต์ กับอินพุตกำลังไฟ DC อุปกรณ์นี้จะมีขั้วต่อ 2 ขาให้มาด้วย สามารถใช้ส่วนหน้าตัด
ของตัวนำขนาด 0.2 มม.² (AWG24) ถึง 6 มม.² (AWG10)
สายเชื่อมต่อที่แนะนำ: สายเกลียว CU แบบยืดหยุ่น, LiY, 4 มม.²
อินพุต DC มีระบบป้องกันขั้วที่ไม่ถูกต้องและการโอเวอร์โหลด ฟิวส์ที่เกี่ยวข้องจะอยู่ในอุปกรณ์ และไม่สามารถเข้าถึงได้
จากด้านนอกอุปกรณ์
คำเตือน!

!
6.6

ห้ามเชื่อมต่อขั้วบวก + กับกราวนด์

CAN BUS

หัวข้อนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ CAN BUS และการตั้งค่าที่อยู่ CAN ให้ถูกต้อง
การเชื่อมต่อ
อุปกรณ์จะมีแจ็ค RJ-45 สองตัวสำหรับ CAN BUS แจ็คจะต่อในรูปแบบขนาน และทำหน้าที่เป็นอินพุต และเชื่อมโยง
เครือข่ายเข้าด้วยกัน CAN bus สามารถใช้กับอัตราข้อมูลต่างๆ ได้ โดยที่อัตราข้อมูลจะต้องมีสัดส่วนสัมพันธ์กับความยาว
ของบัสโดยอ้อม หากเครือข่ายมีขนาดเล็ก สามารถมีอัตราข้อมูลได้ถึง 500 kbit/วินาที ในเครือข่ายที่ใหญ่กว่านี้ ต้องลด
อัตราข้อมูล (ให้ถึงอัตราข้อมูลขั้นต่ำที่ 10 kbit/วินาที) โปรดดูที่ส่วนการกำหนดค่าอัตราบอด CAN
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แจ้งเตือน!

i

มีการตั้งค่าอัตราข้อมูลล่วงหน้าที่ 10 kbit/วินาที จากโรงงาน

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราข้อมูลและความยาวของบัส/ขนาดเครือข่าย ความยาวบัสที่เกิน 1,000
ม. จะต้องใช้กับอุปกรณ์ขยายสัญญาณ CAN เท่านั้น
อัตราข้อมูล (หน่วย kbit/วินาที)

ความยาวบัส (หน่วยเมตร)

500

100

250

250

125

500

62.5

1000

ตาราง 6.2: อัตราข้อมูลและความยาวบัสของ CAN BUS

แผนผังต่อไปนี้จะแสดงการกำหนดพอร์ต CAN/ขั้วต่อ CAN

รูปภาพ 6.7: การกำหนดพอร์ต CAN

รูปภาพ 6.8: การกำหนดขั้วต่อ CAN

ขา

การกำหนด

สีของสายเคเบิล
T568A

T568B
สีส้ม

2

CAN_GND

สีเขียว

4

CAN_H (+)

สีน้ำเงิน

5

CAN_L (-)

เส้นสีน้ำเงิน

ตาราง 6.3: การกำหนดอินเตอร์เฟส CAN BUS

ข้อมูลจำเพาะของสาย
ตามมาตรฐาน ISO 11898-2 คุณต้องใช้สายคู่เกลียวแบบมีปลอกหุ้มที่มีอิมพีแดนซ์ 120 โอห์มเป็นสายถ่ายโอนข้อมูล
สำหรับ CAN bus ต้องมีตัวต้านทานเทอร์มิเนเตอร์ 120 โอห์มที่ปลายทั้งสองด้านเพื่อให้เป็นเทอร์มิเนเตอร์ของสาย ความ
ยาวบัสสูงสุดจะขึ้นอยู่กับอัตราการถ่ายโอนข้อมูล ประเภทของสายถ่ายโอนข้อมูล และอุปกรณ์ที่ร่วมอยู่ในบัส
ความยาวบัส

สายถ่ายโอนสัญญาณ

(หน่วยเมตร)

ความต้านทานต่อหน่วย

เทอร์มิเนเตอร์ (หน่วย อัตราการถ่ายโอน
ส่วนหน้าตัดของสาย

โอห์ม)

ข้อมูลสูงสุด

0.25 ถึง 0.34 มม²

124

1000 kbit/วินาที ที่

(หน่วย mΩ/m)
0 ถึง 40

< 70

AWG23, AWG22
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ความยาวบัส

สายถ่ายโอนสัญญาณ

(หน่วยเมตร)

ความต้านทานต่อหน่วย

23

เทอร์มิเนเตอร์ (หน่วย อัตราการถ่ายโอน
ส่วนหน้าตัดของสาย

โอห์ม)

ข้อมูลสูงสุด

0.34 ถึง 0.6 มม²

127

500 kbit/วินาที ที่

(หน่วย mΩ/m)
40 ถึง 300

< 60

AWG22, AWG20
300 ถึง 600

< 40

0.5 ถึง 0.6 มม²

100 ม.
150 ถึง 300

100 kbit/วินาที ที่

AWG20
600 ถึง 1000

< 26

500 ม.

0.75 ถึง 0.8 มม²

150 ถึง 300

62.5 kbit/วินาที ที่

AWG18

1000 ม.

ตาราง 6.4: ความสัมพันธ์สำหรับเครือข่าย CAN โดยมีอุปกรณ์ที่ร่วมอยู่ในบัสสูงสุด 64 เครื่อง

หากสายยาวและมีอุปกรณ์หลายตัวบน CAN bus ขอแนะนำให้ใช้ตัวต้านทานเทอร์มิเนเตอร์ที่มีขนาดโอห์มสูงกว่า 120
โอห์ม เพื่อลดโหลดความต้านทานสำหรับอินเตอร์เฟสไดร์เวอร์ ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียแรงดันไฟฟ้าจากปลายสายหนึ่งไปสู่
อีกสายหนึ่ง
ตารางต่อไปนี้จะช่วยให้สามารถทำการประเมินเบื้องต้นสำหรับหน้าตัดของสายที่จำเป็นสำหรับความยาวบัสต่างๆ และ
จำนวนอุปกรณ์ที่ร่วมอยู่ในบัส
ความยาวบัส (หน่วยเมตร) จำนวนของอุปกรณ์บน CAN BUS
32

64

100

100

0.25 มม² หรือ AWG24

0.34 มม² หรือ AWG22

0.34 มม² หรือ AWG22

250

0.34 มม² หรือ AWG22

0.5 มม² หรือ AWG20

0.5 มม² หรือ AWG20

500

0.75 มม² หรือ AWG18

0.75 มม² หรือ AWG18

1.0 มม² หรือ AWG17

ตาราง 6.5: ส่วนหน้าตัดของสาย CAN BUS

หากไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รวมอยู่เข้ากับ CAN bus โดยตรง จะต้องใช้สาย Stub (สายต่อ) เนื่องจากจะต้องมีตัว
ต้านทานเทอร์มิเนเตอร์ 2 ตัวอยู่ที่ CAN bus เสมอ ดังนั้นจึงไม่สามารถตัดสัญญาณสาย Stub ได้ ก่อให้เกิดสัญญาณ
สะท้อนกลับ ส่งผลให้ระบบบัสที่เหลือลดประสิทธิภาพลง เพื่อลดสัญญาณสะท้อนกลับเหล่านี้ สาย Stub จะต้องมีความยาว
ไม่เกิน 2 เมตร และมีอัตราถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดที่ 125 kbit/วินาที หรือความยาวสูงสุดที่ 0.3 ม. เมื่อมีอัตราบิตสูง ความ
ยาวโดยรวมของสายต่อทั้งหมดต้องไม่เกิน 30 ม.
ปฏิบัติตามข้อมูลต่อไปนี้:
–

สำหรับการเชื่อมต่อบนชั้นวาง สามารถใช้สายแพ RJ-45 ที่มีอิมพีแดนซ์ 100 โอห์ม (AWG 24/AWG 26)
สำหรับระยะใกล้ๆ (ไม่เกิน 10 ม.)

–

ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ระบุข้างต้นสำหรับการต่อสายเครือข่ายเมื่อต่อสายชั้นวางเข้าด้วยกันและสำหรับการติดตั้ง
ในอาคาร

6.7

นาฬิการอง
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พอร์ตควบคุมส่วนล่างมีเอาต์พุตพิเศษป้องกันการลัดวงจรสำหรับอิมพัลส์สลับขั้ว นาฬิการองที่เชื่อมต่ออยู่จุดนี้จะปรับเวลา
ตามนาฬิกาของระบบหากตรวจพบความแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น หลังจากไฟดับหรือตั้งค่าด้วยตัวเอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
นาฬิการองทั้งหมดเชื่อมต่อด้วยขั้วเดียวกัน
แจ้งเตือน!

i
6.8

จำนวนนาฬิการองสูงสุดที่อนุญาตให้ต่อกับเอาต์พุต SC จะขึ้นอยู่กับการสิ้นเปลืองพลังงานที่นาฬิการองใช้ ตัวอย่าง: เมื่อ
ใช้นาฬิการองที่มีการสิ้นเปลืองพลังงานอยู่ที่ 12 mA จะสามารถต่อนาฬิการองได้สูงสุด 80 เครื่อง

DCF77

พอร์ตควบคุมส่วนบนมีอินพุตสำหรับตัวรับสัญญาณวิทยุของสัญญาณ DCF77 โปรดอ่านเอกสารที่ให้มาเมื่อทำการต่อตัวรับ
สัญญาณ DCF ของบริษัทอื่นเข้ากับตัวควบคุม

6.9

รีเลย์พร้อมทำงาน

พอร์ตควบคุมส่วนล่างมีหน้าสัมผัสสลับแบบไร้ความต่างศักย์ READY หน้าสัมผัสสลับจะส่งสัญญาณแจ้งอุปกรณ์อื่นๆ ว่าตัว
ควบคุมพร้อมทำงาน หรือแจ้งความผิดปกติในระบบ ตารางต่อไปนี้แสดงสถานะของหน้าสัมผัสที่อาจเกิดขึ้น
สถานะ
พร้อมทำงาน (= ready)

ตำแหน่งสวิตช์

รายละเอียด
กำลังจ่ายแรงดันไฟฟ้า กระบวนการบูตอุปกรณ์
เสร็จสิ้น และไม่มีความผิดปกติในระบบ รีเลย์
ทำงาน

ไม่พร้อมทำงาน

ไม่มีการจ่าย/หยุดจ่ายแรงดันไฟฟ้า หรือ
กระบวนการบูตอุปกรณ์ยังไม่เสร็จสิ้น หรือมี
ความผิดปกติในระบบ รีเลย์มีแรงดันตก/ไม่มี
ไฟฟ้า

ตาราง 6.6: หน้าสัมผัส READY
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ตำแหน่งหน้าสัมผัสสลับสำหรับสถานะ "ไม่พร้อมทำงาน" จะแสดงบนอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ IRIS-Net จะอนุญาตให้ผู้ใช้
กำหนดประเภทความผิดพลาดที่หน้าสัมผัสสลับควรจะเปลี่ยนสลับไปและส่งสัญญาณสถานะ "ไม่พร้อมทำงาน" ในการผสาน
ตัวควบคุมนี้เข้ากับระบบเตือนภัย ขอแนะนำให้ใช้หน้าสัมผัสปิดแบบปกติ (สแตนด์บายกระแสไฟ) เช่น ขาด้านซ้ายและขวา
ระวัง!

!

โหลดสูงสุดของหน้าสัมผัสพร้อมใช้งานคือ 32 V/1 A

6.10

อินพุตควบคุม

6.10.1

CONTROL IN

พอร์ต CONTROL IN จะแบ่งออกเป็นสองส่วน:
–

ครึ่งบนจะมีอินพุตควบคุมที่กำหนดค่าได้ มีการตรวจสอบ และไม่แยกกัน 5 ช่อง

–

ครึ่งล่างจะมีอินพุตควบคุมที่กำหนดค่าได้ แบบแยกกัน 5 ช่อง

อุปกรณ์นี้จะมีขั้วต่อแบบ 10 ขั้วให้มาด้วย สามารถใช้ส่วนหน้าตัดของตัวนำขนาด 0.14 มม.² (AWG26) ถึง 1.5 มม.²
(AWG16) สายเชื่อมต่อที่แนะนำ: สายเกลียว CU แบบยืดหยุ่น, LiY, 0.25 มม.² พอร์ตควบคุมจะถูกกำหนดค่าใน IRISNet

ระวัง!

!

แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่อนุญาตบนอินพุตควบคุมคือ 32 V
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รูปภาพ 6.9: การใช้อินพุตแบบแยกหรือมีการตรวจสอบของพอร์ต CONTROL IN

อินพุตควบคุมที่มีการตรวจสอบ
อินพุตควบคุมที่มีการตรวจสอบสามารถใช้เป็น
–

อินพุต (สูง/ต่ำ) ทั่วไป (ต่ำ ≤ 5 V หรือสูง ≥ 10 V),

–

อินพุตแบบอะนาล็อก (0–24 V) หรือ

–

อินพุตแบบที่มีการตรวจสอบสภาวะว่า ทำงาน, ไม่ทำงาน, วงจรขาด หรือลัดวงจร

เมื่อใช้อินพุตที่มีการตรวจสอบ (เช่น สำหรับเชื่อมต่อ CIE) ให้เพิ่มตัวต้านทานตามภาพข้างต้น (หากยังไม่มีอยู่ในเอาต์พุต
ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ)
แจ้งเตือน!

i

อินพุตที่มีการตรวจสอบจะติดตั้งตัวต้านทานแบบดึงขึ้นขนาด 8.2 kΩ ไว้ในตัว ขากราวนด์จะมีฟิวส์ที่ตั้งค่าใหม่เองได้
140 mA ติดตั้งอยู่

อินพุตควบคุมแบบแยกกัน
อินพุตควบคุมแบบแยกกันสามารถใช้เป็นอินพุต (สูง/ต่ำ) ทั่วไป (ต่ำ <= 5 V หรือสูง >= 10 V) เท่านั้น อินพุตนี้จะ
สอดคล้องกับมาตรฐาน VDE 0833-4
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ANALOG CONTROL IN

พอร์ตควบคุมส่วนบนมีอินพุตควบคุมที่ตั้งโปรแกรมได้อย่างอิสระ 8 ช่องสำหรับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 0 ถึง 10 โวลต์ อินพุตจะ
มีหมายเลข 1 ถึง 8 กำกับไว้ ตัวควบคุมจะจ่ายแรงดันไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ควบคุมที่เชื่อมต่ออยู่ภายนอก เช่น โพเทนชิออ
มิเตอร์ แรงดันไฟฟ้าจะจ่ายไปที่พอร์ตควบคุมที่เชื่อมต่อสำหรับ 10V REF และกราวนด์

รูปภาพ 6.10: ตัวอย่างการทำงานของอินพุตควบคุมและการใช้สัญญาณอินพุตอะนาล็อก

อินพุตควบคุมที่มีการตรวจสอบสามารถใช้เป็นอินพุตควบคุมแบบดิจิตอลได้ อินพุตควบคุมจะเชื่อมต่อกับกราวนด์อยู่ภายใน
ผ่านตัวต้านทาน หากอินพุตเชื่อมต่ออยู่กับขา 10 V REF หรือแรงดันไฟฟ้าภายนอก อินพุตจะสลับเป็นสถานะทำงาน (On)
ระวัง!

!

แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่อนุญาตบนอินพุตควบคุมคือ 32 V
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รูปภาพ 6.11: ตัวอย่างการทำงานของอินพุตควบคุมและการใช้สัญญาณอินพุตอะนาล็อก 2 สัญญาณ

6.11

เอาต์พุตควบคุม

6.11.1

CONTROL OUT

เอาต์พุตควบคุม
เอาต์พุตควบคุมที่สามารถตั้งโปรแกรมได้อย่างอิสระได้รับการออกแบบให้เป็นเอาต์พุตขั้วต่อแบบเปิดที่มีความต้านทานสูง
(เปิด) ขณะที่ไม่ทำงาน (OFF/ไม่ทำงาน) เมื่อทำงาน (ON/ทำงาน) เอาต์พุตจะปิดลงกราวนด์
ระวัง!

!

กระแสไฟฟ้าสูงสุดต่อเอาต์พุตที่อนุญาตคือ 40 mA แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่อนุญาตคือ 32 V

ในการสั่งการอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อ แหล่งแรงดันไฟฟ้าจะมีอยู่ในการเชื่อมต่อ V (แรงดันไฟฟ้าที่การเชื่อมต่อ V จะ
เท่ากับแรงดันไฟฟ้าอินพุตของอุปกรณ์) โปรดดูภาพประกอบด้านล่าง ขากราวนด์จะมีฟิวส์ที่ตั้งค่าใหม่เองได้ 750 mA ติด
ตั้งอยู่
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รูปภาพ 6.12: การเชื่อมต่อรีเลย์และหน้าสัมผัสการควบคุมของ CIE เข้ากับพอร์ต CONTROL OUT

รีเลย์ควบคุม
สามารถใช้รีเลย์ควบคุม REL (หน้าสัมผัสสลับ) เป็นเอาต์พุตที่สอดคล้องตามมาตรฐาน VDE 0833-4
ซอฟต์แวร์ IRIS-Net จะอนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดค่าพารามิเตอร์หรือประเภทความผิดพลาดที่หน้าสัมผัสสลับควรจะเปลี่ยน
สลับไป ในการผสานอุปกรณ์นี้เข้ากับระบบเตือนภัย ขอแนะนำให้ใช้หน้าสัมผัสแบบปกติปิด (สแตนด์บายกระแสไฟ)
ระวัง!

!

โหลดสูงสุดของรีเลย์ควบคุมคือ 32 V/1 A

CIE

4CR12
4R24

รูปภาพ 6.13: การกำหนดค่าหน้าสัมผัส REL (VDE 0833-4)
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CONTROL OUT HP

พอร์ตควบคุมส่วนล่างมีเอาต์พุตควบคุม high power (HP) ที่ตั้งโปรแกรมได้อิสระ 6 ช่องโดยมีหมายเลข 1 ถึง 6 กำกับ
ไว้ ในโหมดไม่ทำงาน (Off) เอาต์พุตควบคุมเหล่านี้จะเปิด และเมื่ออยู่ในโหมดทำงาน (On) เอาต์พุตเหล่านี้จะปิดถึงกราว
นด์ ในการสั่งการอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อ แหล่งแรงดันไฟฟ้าจะมีอยู่ในการเชื่อมต่อ V โปรดดูภาพประกอบด้านล่าง
แจ้งเตือน!

i

ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ใช้เป็นแรงดันไฟฟ้าสำหรับจ่ายให้กับตัวควบคุมจะอยู่ที่เอาต์พุต V เสมอ

ระวัง!

!

กำลังไฟฟ้าสูงสุดบนเอาต์พุต V ที่อนุญาตคือ 200 mA

รูปภาพ 6.14: ตัวอย่างการทำงานของเอาต์พุตควบคุมกำลังสูง (ไฟ LED พร้อมตัวต้านทานอนุกรม)
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การกำหนดค่า
IRIS-Net
ซอฟต์แวร์ IRIS-Net บน PC ใช้สำหรับกำหนดค่าและสั่งการระบบ PAVIRO โดยจะสามารถกำหนดค่าโดยรวมของตัว
ควบคุมและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแบบออฟไลน์โดยใช้ PC ได้ (ไม่ต้องเชื่อมต่อ PC เข้ากับตัวควบคุม) จากนั้นสามารถถ่าย
โอนการกำหนดค่านี้โดยเชื่อมต่อ PC กับตัวควบคุมผ่านอีเทอร์เน็ต นอกเหนือจากการกำหนดค่า IRIS-Net ยังสามารถ
ตรวจสอบและตรวจติดตามระบบได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง IRIS-Net บน PC ของคุณ โปรดดูไฟล์
“iris_readme.pdf” ระหว่างการติดตั้ง คู่มือการใช้งาน IRIS-Net จะถูกคัดลอกลงใน PC ของคุณ

7.1

ระบบเชื่อมต่อเครือข่าย
สามารถเชื่อมต่อตัวควบคุมเข้ากับเครือข่าย TCP/IP ผ่านอินเตอร์เฟสอีเทอร์เน็ตบนแผงด้านหลัง ตัวควบคุมมีการกำหนด
ค่าเครือข่ายต่อไปนี้ตามค่าดีฟอลต์:
พารามิเตอร์

ค่า

ที่อยู่ IP

192.168.1.100

Subnet mask

255.255.255.0

เกตเวย์

192.168.1.1

DHCP

ปิดใช้งาน

ตาราง 7.7: การตั้งค่าจากโรงงานสำหรับอินเตอร์เฟสอีเทอร์เน็ต

ที่อยู่ IP ต้องมีเพียงค่าเดียว เช่น กำหนดให้กับอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียว (โฮสต์) ในหนึ่งเครือข่าย หากใช้อีเทอร์เน็ตใหม่ใน
การสั่งการตัวควบคุม ขอแนะนำให้คง ID เครือข่ายและ Subnet mask เดิมไว้ เมื่อผสานรวมตัวควบคุมเข้ากับอีเทอร์เน็ต
ที่มีอยู่ ต้องปรับการกำหนดค่าเครือข่ายของตัวควบคุม คุณสามารถคงที่อยู่ IP เดิมของตัวควบคุมไว้ได้หาก
–

มีตัวควบคุมเพียงตัวเดียวเชื่อมต่ออยู่กับกำหนด่าเครือข่ายเดิมผ่านอีเทอร์เน็ต และ

–

สามารถคง ID เครือข่าย 192.168.1 และ

–

ไม่มีอุปกรณ์ใดมีโฮสต์ ID 100

หากไม่ตรงตามเงื่อนไขทั้งสามข้อ ก็ต้องเปลี่ยนที่อยู่ ID ของตัวควบคุม

7.2

การแสดงอัตราบอด CAN
ในการแสดงอัตราบอด CAN ให้กดปุ่ม ปุ่มแบบฝัง ค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาที ไฟสัญญาณที่แผงด้านหน้า 3 ดวงจะแสดง
อัตราบอดเป็นเวลา 2 วินาที โปรดดูรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
อัตราบอด (หน่วย kbit/

ไฟแสดงสถานะโซน ของ

ไฟแสดงสถานะโซน ของ

ไฟสัญญาณเครือข่าย

วินาที)

โซน 11

โซน 12

10

ปิด

ปิด

เปิด

20

ปิด

เปิด

ปิด

62.5

ปิด

เปิด

เปิด

125

เปิด

ปิด

ปิด

250

เปิด

ปิด

เปิด

500

เปิด

เปิด

ปิด

ตาราง 7.8: การแสดงอัตราบอด CAN ผ่านทางไฟสัญญาณบนแผงด้านหน้า

แจ้งเตือน!

i

แก้ไขอัตราบอด CAN
ใช้ซอฟต์แวร์ IRIS-Net แก้ไขอัตราบอด CAN
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การทำงาน
ตามข้อมูลทางเทคนิคที่ระบุสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ ตัวควบคุมสามารถใช้ควบคุมและตรวจสอบระบบการเตือนด้วยเสียงและ
ระบบเสียงประกาศสาธารณะ PAVIRO ในการติดตั้งในอาคาร
ตัวควบคุมไม่ได้เป็นอุปกรณ์สแตนด์อโลน ข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับการทำงาน ได้แก่:
1.

มีการกำหนดค่าอะแดปเตอร์หลัก (24 V) ไว้เพียงพอกับความต้องการกำลังไฟของระบบ

2.

หากใช้อุปกรณ์นี้ร่วมกับไมโครโฟนประกาศ: จำนวนไมโครโฟนประกาศที่ต้องการ (สูงสุด 16 เครื่อง) และสายเชื่อม
ต่อที่สัมพันธ์กัน

3.

หากต้องการใช้องค์ประกอบด้านเสียงของอุปกรณ์นี้: เครื่องขยายกำลังพร้อมสาย และลำโพงพร้อมสาย

4.

หากต้องซิงโครไนซ์นาฬิกาแบบเรียลไทม์ในเครื่องกับสัญญาณเวลา DCF77: เสารับสัญญาณ DCF77 พร้อมสาย
(คุณสมบัตินี้สามารถใช้ได้เฉพาะภูมิภาคที่สามารถรับสัญญาณ DCF77 และมีความแรงของสัญญาณเพียงพอ หรือใช้
ตัวแปลงข้อมูลเวลาที่แตกต่างออกไปเป็น DCF77)

8.1

5.

หากต้องควบคุมนาฬิการอง: จำนวนนาฬิการองที่ต้องการพร้อมสาย

6.

หากต้องใช้รีเลย์สายและ/หรืออินพุตหรือเอาต์พุตควบคุมเสริม: เราเตอร์และสายต่อที่สัมพันธ์กัน

การตรวจสอบสาย
มีทางเลือกต่างๆ สำหรับการตรวจสอบสายลำโพง 3 ทางเลือก ซึ่งแตกต่างกันที่ประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่าย และความเหมาะ
สมสำหรับการใช้งานและสถานการณ์ที่หลากหลาย
โดยทั่วไปแล้ว อุปกรณ์สามารถตรวจหาวงจรเปิดและการลัดวงจร ในกรณีวงจรเปิด จะมีการสร้างเฉพาะข้อความแสดง
ความผิดปกติเท่านั้น ในกรณีการลัดวงจร จะมีการสร้างข้อความแสดงความผิดปกติและสายลำโพงจะปิดใช้งานโดย
อัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสายลำโพงอื่นๆ

8.1.1

การวัดอิมพิแดนซ์
ตัวควบคุม PVA-4CR12 มาพร้อมฟังก์ชันการวัดอิมพิแดนซ์ของสายลำโพง ฟังก์ชันนี้จะวัดกระแสไฟฟ้าเอาต์พุตและแรง
ดันไฟฟ้าเอาต์พุตที่เป็นไปได้ ค่าอิมพีแดนซ์ของสายลำโพงที่เชื่อมต่อจะถูกคำนวณโดยใช้การวัดเหล่านี้ เนื่องจากความถี่และ
อุณหภูมิจะมีความเชื่อมโยงกับสายลำโพง ค่าที่ได้รับอาจแตกต่างกันอย่างมาก ขอแนะนำให้ใช้สัญญาณไซน์ต่อเนื่องที่มี
ความถี่ที่เหมาะสมในการวัด การวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้าไม่ได้เป็นการวัดปรับเทียบของค่าสัมบูรณ์ ค่าที่ได้จากการวัดจะ
ถูกเทียบกับการวัดอ้างอิงที่ต้องการ และมีการระบุสถานะเหมาะสม/ไม่เหมาะสมตามผลต่างของค่าทั้งสองนี้ หากมีการ
เปลี่ยนตัวควบคุม ต้องดำเนินการวัดอ้างอิงอีกครั้ง การวัดอิมพีแดนซ์จะได้รับการกำหนดค่าโดยใช้ซอฟต์แวร์ IRIS-Net
พารามิเตอร์

ค่า

การตั้งค่าดีฟอลต์ (IRISNet)

ช่วงอิมพิแดนซ์

20–10000 Ω (สัมพันธ์กับ 500 W ถึง 1 W)

ความทนทานอิมพีแดนซ์

6% ± 2 Ω

ช่วงความถี่

20–4000 Hz

30 Hz

ช่วงแรงดันไฟฟ้า

0.1–1.0 V

0.5 V

ตาราง 8.9: ข้อกำหนดการวัดอิมพิแดนซ์

แจ้งเตือน!

i

อิมพีแดนซ์รวมที่เชื่อมต่อที่เอาต์พุตบนเครื่องขยายเสียง (ลำโพงและการเดินสาย) ต้องอยู่ภายในช่วงอิมพีแดนซ์ที่ระบุใน
ด้านความถี่ทดสอบ (ดูตารางที่ชื่อว่า “ข้อกำหนดการวัดอิมพิแดนซ์”)

แจ้งเตือน!

i

ต้องทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อตรวจหาความเสียหายที่สายของลำโพงเดี่ยว หรือความล้มเหลวของลำโพงเดี่ยว: อย่าต่อ
ลำโพงมากกว่า 5 ตัวกับสายลำโพงหนึ่งสาย ลำโพงทั้งหมดในสายลำโพงต้องมีอิมพีแดนซ์เท่ากัน

08-May-2017 | 04 | F01U306900

Bosch Security Systems, B.V.

PAVIRO Controller

8.1.2

การทำงาน | th

33

โมดูลรอง EOL
เทคโนโลยีที่ปลายสาย (EOL) ทำให้สามารถตรวจสอบการลัดวงจรและความขัดข้องของสายลำโพงได้ สามารถใช้โมดูล
EOL สำหรับการตรวจสอบถาวรในสายลำโพงที่ใช้งานและไม่ได้ใช้งานอยู่ เช่น สำหรับสายลำโพงที่มีเสียงดนตรีแบ็คกราว
นด์ถาวร หรือหากมีการใช้งานการควบคุมระดับเสียงแบบพาสซีฟ
วิธีการทำงาน
โมดูลรอง EOL PVA-1WEOL จะติดตั้งอยู่ที่ปลายสายลำโพง มีการใช้งานสายลำโพงสำหรับทั้งแหล่งจ่ายไฟของโมดูล
(ผ่านโทนเสียงนำร่องที่ไม่สามารถได้ยิน) และสำหรับการสื่อสารสองทิศทางระหว่างอุปกรณ์หลัก EOL ในวงจรเอาต์พุต
และโมดูลรอง EOL (การใช้สัญญาณความถี่ต่ำมากๆ) หากเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสาร - ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์หลัก
EOL ไม่ได้รับการตอบสนองจากอุปกรณ์รอง - จึงมีการสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดขึ้น การระบุที่อยู่ที่ไม่ซ้ำกันของ
โมดูลรองหมายความว่าจะสามารถเชื่อมต่อโมดูลรองกับสายลำโพงได้หนึ่งสาย
สำหรับการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์หลักและโมดูลรอง โมดูลรอง EOL ต้องเชื่อมต่อกับกราวนด์ ปลอกหุ้มบนสายลำโพง
สายลำโพงที่ไม่มีลวดโลหะ หรือจุดต่อสายดินที่ใช้ได้ - เช่น สายดินที่ปลอดภัยของระบบแหล่งจ่ายไฟสามารถนำมาใช้เพื่อ
จุดประสงค์นี้ได้ ความต้านทาน RG ระหว่างสายเอาต์พุตของเครื่องขยายเสียงและสายดินต้องอยู่ที่ 1.5 MΩ เป็นอย่างน้อย
ความจุ CG ระหว่างสายเอาต์พุตของอุปกรณ์และสายดินต้องไม่เกิน 400 nF
Speaker +

Speaker -

CG

Filter

DC/DC

Send/
Receive

Control

-

Shield / Wire / Ground

-

RG

+

Address

รูปภาพ 8.1: แผนผังวงจร (RG และ CG เกิดจากการติดตั้งลำโพง เช่น ประเภทและความยาวของสายไฟ)

การตั้งค่าฟังก์ชันการตรวจสอบ EOL
เชื่อมต่อโมดูลรอง EOL กับปลายสายลำโพง ตั้งค่าที่อยู่ที่ต้องการที่สวิตช์ DIP ➊ โปรดดูรายละเอียดจากหมายเหตุเกี่ยวกับ
การติดตั้งของ PVA-1WEOL

1
2
8.1.3

EOL ของ Plena
คุณสามารถใช้แผงควบคุมที่ปลายสายของ Plena สำหรับการตรวจสอบสายลำโพงที่ใช้งานและไม่ได้ใช้งานอยู่อย่างถาวร
สามารถใช้โมดูล PLN-1EOL เช่น สำหรับสายลำโพงที่มีเสียงดนตรีแบ็คกราวนด์ถาวร หรือหากมีการใช้งานการควบคุม
ระดับเสียงแบบพาสซีฟ เป็นต้น
PLN-1EOL แผงควบคุมที่ปลายสาย Plena จะตรวจสอบว่ามีสัญญาณโทนเสียงนำร่องในสายลำโพงหรือไม่ แผงควบคุม
จะต่อเข้าที่ปลายสายลำโพง และจะตรวจจับสัญญาณโทนเสียงนำร่อง สัญญาณนี้มีอยู่ในสายตลอดเวลา เช่น เมื่อเล่นเสียง
ดนตรีแบ็คกราวนด์ (BGM) เมื่อกำลังมีการเรียก และเมื่อไม่มีสัญญาณ โทนเสียงนำร่องเป็นเสียงที่ไม่ได้ยินและอยู่ที่ระดับ
ต่ำมาก (เช่น -20 dB) เมื่อมีสัญญาณโทนเสียงนำร่อง ไฟ LED จะติดสว่าง และหน้าสัมผัสบนแผงตรวจสอบจะปิด เมื่อ
โทนเสียงนำร่องไม่ทำงาน หน้าสัมผัสจะเปิด และไฟ LED จะปิด ถ้าติดตั้งที่ปลายสายลำโพง จะมีการทำงานตลอดทั้งสาย
การมีสัญญาณโทนเสียงนำร่องไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนลำโพงในสาย โหลดในสาย หรือประจุกระแสไฟฟ้าในสาย สามารถใช้
หน้าสัมผัสเพื่อตรวจจับและรายงานความผิดปกติในสายลำโพง
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สามารถต่อแผงควบคุม EOL หลายแผงแบบต่อโยงกันไปเรื่อยๆ (daisy‑chained) เข้ากับอินพุตความผิดปกติจุดเดียว
ซึ่งทำให้สามารถตรวจสอบสายลำโพงที่มีการต่อแยกหลายสายได้ เนื่องจากเสียงดนตรีแบ็คกราวนด์มีสัญญาณโทนเสียง
นำร่อง จึงไม่จำเป็นต้องหยุดเสียงดนตรีแบ็คกราวนด์
โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งและการกำหนดค่าในคู่มือระบบ

8.2

โทนเสียงนำร่อง
อุปกรณ์นี้มีตัวสร้างโทนเสียงนำร่องภายในเครื่องที่สามารถกำหนดค่าได้และเครื่องขยายสัญญาณเสียง ซึ่งสามารถสลับไป
ยังโซนผู้พูดได้ ตัวสร้างโทนเสียงนำร่องจะได้รับการกำหนดค่าโดยใช้ซอฟต์แวร์ IRIS-Net
พารามิเตอร์

ค่า/ช่วง

การตั้งค่าดีฟอลต์ (IRISNet)

สถานะของตัวสร้าง

เปิด/ปิด

ปิด

ความถี่สัญญาณ

18000–21500 Hz

21000 Hz

แอมพลิจูดของสัญญาณ (ขึ้นอยู่กับโหลด)

1–10 V

8V

แจ้งเตือน!

i

ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง (เช่น ระดับสัญญาณสูงหรือลำโพงที่มีความไวในช่วงความถี่สูง) บุคคลอื่นๆ อาจได้ยินโทน
เสียงนำร่องได้ ในกรณีนี้ ให้เพิ่มความถี่ของโทนเสียงนำร่อง
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การบำรุงรักษา
การอัปเดตเฟิร์มแวร์
IRIS-Net สามารถใช้อัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวควบคุม โปรดดูเอกสารประกอบ IRIS-Net
คำเตือน!

!

หากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง อาจมีความเสี่ยงจากการระเบิดได้ ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันหรือ
เทียบเท่าเท่านั้น
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ข้อมูลทางเทคนิค
สัญญาณเสียง

อินพุตสัญญาณเสียง 8 ช่อง, เอาต์พุตสัญญาณเสียง 4 ช่อง

ความปลอดภัย/การสำรองการทำงาน

การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบระบบ Watchdog
เอาต์พุตความผิดปกติ

การกำหนดค่า PC และซอฟต์แวร์ควบคุม

–

ตัวสร้างการกำหนดค่า: การกำหนดค่าระบบที่
ง่ายดาย

–

IRIS-Net: การผสานรวมตัวควบคุม เครื่องขยาย
สัญญาณเสียง ไมโครโฟนประกาศ เราเตอร์ และการ
ควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วง; การกำหนดค่า การควบคุม
และการตรวจสอบสำหรับระบบเสียงทั้งหมด; แผง
ควบคุมสำหรับผู้ใช้ที่ตั้งโปรแกรมได้และระดับการเข้า
ใช้

–

Hot Swapper (รวมอยู่ในแพคเกจ IRIS-Net):
การอัปเดตข้อความที่ง่ายดายระหว่างรันไทม์

การตอบสนองความถี่ (อ้างอิง 1 kHz)

20 Hz ถึง 20 kHz (-0.5 dB)

อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (ตัวถ่วงน้ำหนัก A)

Line เข้า ถึง Line ออก: 106 dB โดยทั่วไป

THD+N

< 0.05%

Crosstalk (ระดับสาย)

Line เข้า ถึง Line ออก (อัตราการขยาย 0 dB): <
100 dB ที่ 1 kHz

อัตราการสุ่มตัวอย่าง

48 kHz

ความละเอียดในการประมวลผล DSP

การแปลง A/D และ D/A แบบ linear 24 บิต, ประมวล
ผล 48 บิต

อินพุตเสียง (ระดับไมโครโฟน/สาย)

MIC/LINE: พอร์ตแบบ 3 ขา 2 ตัว ที่สมมาตรแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
AUX: 2 ✕ Stereo RCA

–

ระดับอินพุต (ที่กำหนด)

MIC/LINE: 15 dBu
AUX: 9 dBu

–

ระดับอินพุต (สูงสุด ก่อนคลิป)

MIC/LINE: 18 dBu
AUX: 12 dBu

–

อิมพิแดนส์อินพุต

MIC/LINE: 2.2 kΩ
AUX: 8 kΩ

–

การกำจัดสัญญาณทั่วไป

MIC/LINE: > 50 dB

–

กำลัง Phantom, สลับได้

MIC/LINE: 48 V DC

–

การแปลง A/D

24 บิต, Sigma-Delta, การสุ่มตัวอย่างเกิน 128 ครั้ง

อินพุตเสียง (100 V)

AMP IN: พอร์ตแบบ 6 ขา 2 พอร์ต

–

แรงดันไฟฟ้าสูงสุด

120 V

–

กระแสไฟฟ้าสูงสุด

7.2 A

–

กำลังไฟสูงสุด

500 W

เอาต์พุตเสียง (ระดับสาย)
08-May-2017 | 04 | F01U306900
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–

ระดับเอาต์พุต (ที่กำหนด)

6 dBu

–

ระดับเอาต์พุต (สูงสุด ก่อนคลิป)

9 dBu

–

อิมพีแดนซ์เอาต์พุต

<50 Ω

–

โหลดอิมพีแดนซ์ต่ำสุด

400 Ω

–

การแปลง D/A

24 บิต, Sigma-Delta, การสุ่มตัวอย่างเกิน 128 ครั้ง

เอาต์พุตเสียง (100 V)

SPEAKER OUT: พอร์ตแบบ 12 ขา 2 พอร์ต

–

แรงดันไฟฟ้าสูงสุด

120 Veff

–

กระแสไฟฟ้าสูงสุด

7.2 A

–

กำลังไฟสูงสุด

500 W

–

Crosstalk (100 V)

AMP IN ถึง SPEAKER OUT: < 100 dB ที่ 1 kHz

37

โดยมีโหลด 1 kΩ
บัสของไมโครโฟนประกาศ (CST)

4 ✕ กำลังไฟในตัว+CAN+อินเตอร์เฟสสัญญาณเสียง,
RJ-45

–

กำลังไฟ

+24 V DC, ฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์

–

CAN

10, 20 หรือ 62.5 kbit/วินาที

–

สัญญาณเสียง

สมมาตรแบบอิเล็กทรอนิกส์

–

ความยาวสูงสุด

1000 ม.

ANALOG CONTROL IN

1 ✕ พอร์ตแบบ 12 ขา

–

–

อินพุตควบคุม

8 (อะนาล็อก 0-10 V/ควบคุมแบบลอจิก; ต่ำ: U ≤
5 V DC; สูง: U ≥ 10 V DC; Uสูงสุด = 32 V DC)

–

–

เอาต์พุตอ้างอิง

อินพุตการซิงค์เวลา

–

+10 V, 100 mA

–

GND

1 (เครื่องรับสัญญาณ DCF-77)

CONTROL OUT HP

1 ✕ พอร์ตแบบ 12 ขา

–

–

เอาต์พุตควบคุม

เอาต์พุตกำลังไฟฟ้าสูง 6 ช่อง (ขั้วต่อแบบเปิด, Uสูงสุด
= 32 V, Iสูงสุด = 1 A)

–

เอาต์พุตอ้างอิง V

–

+24 V, Iสูงสุด = 200 mA

–

เอาต์พุตพร้อมทำงาน/ความผิดปกติ

1 (หน้าสัมผัสรีเลย์ NO/NC, Uสูงสุด = 32 V, Iสูงสุด= 1 A)

–

เอาต์พุตนาฬิการอง

1 (24 V DC, สูงสุด 1 A)

CONTROL IN

พอร์ตแบบ 10 ขา 2 ตัว

–

–

อินพุตควบคุม

อินพุตที่มีการตรวจสอบ 5 ช่อง (0–24 V, Uสูงสุด =
32 V)

–

อินพุตแบบแยก 5 ช่อง (ต่ำ: U ≤ 5 V DC; สูง: U ≥
10 V DC; Uสูงสุด = 32 V)

CONTROL OUT

พอร์ตแบบ 10 ขา 2 ตัว

–

เอาต์พุตกำลังต่ำ 12 ช่อง (ขั้วต่อแบบเปิด, Uสูงสุด = 32 V,

เอาต์พุตควบคุม

Iสูงสุด = 40 mA)
Bosch Security Systems, B.V.
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–

รีเลย์ควบคุม

1 (หน้าสัมผัสรีเลย์ NO/NC, Uสูงสุด = 32 V, Iสูงสุด= 1 A)

อินเตอร์เฟส
–

อีเทอร์เน็ต

1 ✕ RJ-45, 10/100 MB (สำหรับการเชื่อมต่อ PC)

–

พอร์ต CAN BUS

2 ✕ RJ-45, 10 ถึง 500 kbit/วินาที (สำหรับการเชื่อม
ต่อเครื่องขยายเสียง, เราเตอร์)

–

โมดูลอินเตอร์เฟซ OM-1 (อุปกรณ์เสริม)

ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต (หลัก / รอง)
100/1000 Mbit/s, RJ-45, มีการแยกหม้อแปลงในตัว

10.1

อินพุตกำลังไฟ DC

21–32 V DC

ปริมาณการใช้พลังงาน

10 ถึง 250 W

อุณหภูมิในการทำงาน

-5 °C ถึง +45 °C (+23 °F ถึง +113 °F)

อุณหภูมิในการเก็บรักษาและเคลื่อนย้าย

-40 °C ถึง +70 °C (-40 °F ถึง +158 °F)

สภาพแวดล้อมสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

E1, E2, E3

ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ความกว้าง ✕ ความสูง ✕ ความลึก)

19 นิ้ว, 2 HU, 483 x 88.2 x 391 มม.

น้ำหนักสุทธิ

8.0 กก.

น้ำหนักในการขนส่ง

9.5 กก.

มาตรฐาน
อุปกรณ์นี้ตรงตามมาตรฐานต่อไปนี้:
–

IEC 60065

–

EN 61000-6-3

–

EN 50130-4

–

EN 60945

–

EN 60950

–

EN 54-16
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