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เกี่ยวกับคูมือนี้
โปรดอานคูมือนี้โดยละเอียดกอนทำการติดตั้งและใชงานซอฟตแวรการกำหนดคา Plena Voice Alarm System
และเก็บรักษาคูมือเอาไวสำหรับการอางอิงในอนาคต

วัตถุประสงคของคูมือ
วัตถุประสงคของคูมือน้ีคือการใหขอมูลที่จำเปนสำหรับการกำหนดคา และการใชงานซอฟตแวรการกำหนดคา
Plena Voice Alarm System

เอกสารดิจิตอล
คูมือการใชงานซอฟตแวรมีในรูปแบบเอกสารดิจิตอลแบบ Adobe Portable Document Format (PDF)
โปรดดูขอมูลที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑไดที่ www.boschsecurity.com เพื่อดูเอกสารฉบับอัปเดต

กลุมเปาหมาย
คูมือการใชงานนี้มีไวสำหรับผูติดตั้งระบบเตือนภัยดวยเสียง การใชงานซอฟตแวรการกำหนดคานั้นจะตองใชความ
รูเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows และระบบเตือนภัยดวยเสียง

เอกสารที่เกี่ยวของ
มีเอกสารที่เกี่ยวของตอไปนี้:
– คูมือการใชงาน Plena Voice Alarm System

การแจงเตือนและสัญลักษณแจงใหทราบ
คูมือน้ีสามารถใชไดกับสัญญาณสี่ประเภท โดยประเภทจะเกี่ยวของกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไมมีการสังเกต
สัญลักษณเหลานี้จะเรียงลำดับจากผลกระทบนอยที่สุดไปถึงผลกระทบรายแรงท่ีสุดซึ่งไดแก:

หมายเหต!ุ

มีขอมูลเพ่ิมเติม โดยปกติแลว การไมสังเกต ‘การแจงใหทราบ’ จะไมสงผลใหเกิดความเสียหายตออุปกรณหรือการ
บาดเจ็บ

!

ขอควรระวัง!

อุปกรณและทรัพยสินอาจไดรับความเสียหาย หรือผูใชอาจไดรับบาดเจ็บเล็กนอยหากไมสังเกตการแจงเตือน

!
คำเตือน!

อุปกรณและทรัพยสินอาจไดรับความเสียหายรายแรง หรือผูใชอาจไดรับบาดเจ็บรุนแรงหากไมสังเกตการแจงเตือน

อันตราย!

การไมสังเกตการแจงเตือนสามารถทำใหเกิดอันตรายถึงชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บรุนแรง

ลิขสิทธิ์และขอสงวนสิทธิ
สงวนลิขสิทธิ์ หามมิใหมีการทำซ้ำหรือเผยแพรสวนหน่ึงสวนใดของเอกสารฉบับนี้ ไมวาจะในรูปแบบใดและโดย
ผานชองทางใดๆ ก็ตาม ทั้งในแบบอิเล็กทรอนิกส ในเชิงจักรกล การถายเอกสาร การบันทึกเสียง หรือรูปแบบอื่นใด
โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูจัดพิมพเสียกอน สำหรับขอมูลในการขออนุญาตพิมพซ้ำและการคัด
ลอก โปรดติดตอ © Bosch Security Systems B.V.
เนื้อหาและภาพประกอบอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
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ประวัติเอกสาร
วันที่เผยแพร เวอรชันเอกสาร เหตุผล

2013.07.11 V1.0 – ฉบับพิมพครั้งที่ 1

1.7
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ภาพรวมของระบบ
ซอฟตแวรการกำหนดคาเปนโปรแกรม Front-end ที่มีอินเตอรเฟซผูใชแบบภาพกราฟก (โปรดดูที่ มุมมอง
ผลิตภัณฑ, หนา 7) ระบบ Front-end จะแสดงรายการการกำหนดคาที่หลากหลายในหนาตางคุณสมบัติแยก
กัน ทำใหการกำหนดคา Plena Voice Alarm System เปนขั้นเปนตอนที่งายดาย
 
ตัวควบคุมระบบ Plena Voice Alarm System เปนหัวใจของ Plena Voice Alarm System ตัวควบคุมเปน
ศูนยกลางในการจัดเก็บ และจัดสรรการประกาศฉุกเฉิน การประกาศเรื่องงาน และดนตรีประกอบ (BGM) Plena
Voice Alarm System กำหนดคาใหสามารถใชอุปกรณที่มีอยูทั้งหมดของกลุมผลิตภัณฑ Plena ซึ่งรวมถึงเรา
เตอรหนึ่งเครื่องขึ้นไป ไมโครโฟนประกาศและแผงปุมเสริมไมโครโฟนประกาศ เพื่อทำงานและจัดการโซนลำโพงไป
พรอมๆ กัน
 
Plena Voice Alarm System สามารถถูกกำหนดคาไดจากพีซีที่ใชซอฟตแวรการกำหนดคา

ขอบขายในการสงมอบ
สามารถดาวนโหลดซอฟตแวรการกำหนดคา Plena Voice Alarm System ไดจากแท็บการดาวนโหลดซอฟตแวร
ที ่www.boschsecurity.com

มุมมองผลิตภัณฑ
เมนูการกำหนดคาหลักหลังจากติดตั้งซอฟตแวรการกำหนดคา:

รูป 2.1: เมนูการกำหนดค่าหลัก

2

2.1

2.2

Plena VAS configuration ภาพรวมของระบบ | th 7

Bosch Security Systems B.V. Software manual 2013.07 | V1.0 |



การเริ่มตนใชงาน
สวนนี้จะอธิบายถึงวิธีการติดตั้งซอฟตแวรการกำหนดคา การเชื่อมตอพีซีเขากับตัวควบคุม Plena Voice Alarm
System (LBB 1990/00) การเริ่มตนซอฟตแวร และมีขอมูลเกี่ยวกับอินเตอรเฟซผูใช (เมนูการกำหนดคาหลัก)

ความตองการเกี่ยวกับ PC
ซอฟตแวรการกำหนดคาสามารถติดตั้งในพีซีท่ีใชระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000, Windows XP
SP3, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 ตรวจสอบวาพีซีทำงานอยางถูกตองและปลอดไวรัสกอน
ติดตั้งซอฟตแวร ไมแนะนำใหใชระบบปฏิบัติการในตัว

หมายเหต!ุ

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชแอคเคาทผูใชที่มีสิทธิผูดูแลระบบ Windows โดยสมบูรณ กอนที่จะเริ่มการติดตั้ง
ซอฟตแวร

การติดตั้ง
ใหดำเนินการตอไปนี:้
– ดาวนโหลดซอฟตแวรจากตัวควบคุม Plena Voice Alarm System ที่ www.boschsecurity.com
– ติดตั้งซอฟตแวรบนพีซี และทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
– หนาจอดัชนีที่คลายกับรูปตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

รูป 3.1: ดัชนี

 
– คลิกซอฟตแวรกำหนดคา Plena Voice Alarm System ในคอลัมนสีน้ำเงินดานซาย หนาจอการติดตั้งที่ใกล

เคียงกับรูปตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

3

3.1

3.2
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รูป 3.2: ไฟล์การติดตั้ง

 
– คลิกลิงก Plena Voice Alarm System_SETUP.EXE หนาตางการดาวนโหลดไฟลท่ีคลายกับรูปตอไปนี้จะ

ปรากฏขึ้น

รูป 3.3: การดาวน์โหลดไฟล์

 
– คลิก เปด เพื่อเปดไฟลการติดตั้งซอฟตแวรการกำหนดคา หนาตางการตอนรับท่ีคลายกับรูปตอไปนี้จะปรากฏ

ขึ้น

รูป 3.4: ไฟล์การติดตั้ง
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1. คลิกถัดไป และทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
2. รีสตารตพีซีเพื่อใหกระบวนการการติดตั้งซอฟตแวรเสร็จสมบูรณ
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การเชื่อมตอ
ตัวควบคุม Plena Voice Alarm System (LBB 1990/00 ) สามารถเชื่อมตอกับพีซีไดดวยสาย USB ที่ใหมา
(โปรดดูรูปตอไปนี)้ โดยไมจำเปนตองปดตัวควบคุม

หมายเหต!ุ

นอกจากนี้ ซอฟตแวรการกำหนดคายังสามารถใชงานไดโดยไมตองมีการเชื่อมตอ USB กับตัวควบคุม ตัวอยาง
เชน การจัดเตรียมไฟลการกำหนดคาสำหรับระบบเตือนภัยดวยเสียงใหม
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รูป 3.5: การเชื่อมต่อ USB กับตัวควบคุม

การเริ่มตน
ใหดำเนินการตอไปนี้:
– ไปที่เดสกท็อปของ Windows

รูป 3.6: เดสก์ท็อป

 
– ดับเบิลคลิกไอคอนการกำหนดคา Plena Voice Alarm System

3.3

 

3.4
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– ปุม อานอยางเดียว (Read only) จะชวยใหสามารถเขาถึงบางฟงกชันของซอฟตแวรการกำหนดคาได
โดยไมตองใชรหัสผาน

– ปุม ยกเลิก (Cancel) ใชออกจากโปรแกรมกำหนดคา

รูป 3.7: รหัสผ่าน

 
– ปอนรหัสผานในชองขอความรหัสผาน และคลิกปุม ตกลง (OK )

หมายเหต!ุ

รหัสผานดีฟอลตคือ 12345678 สามารถเปลี่ยนรหัสผานไดดวยซอฟตแวรการกำหนดคา (โปรดดูที่ การแกไข
รหัสผาน, หนา 46)

 
– เมนูการกำหนดคาหลักจะปรากฏขึ้น ดำเนินการตอใน:

รูป 3.8: เมนูการกำหนดค่าหลัก
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การกำหนดคา
Plena Voice Alarm System ประกอบดวยตัวควบคุม Plena Voice Alarm System (LBB 1990/00 ) หนึ่งตัว
โปรดดูขอมูลเกี่ยวกับการกำหนดคาฮารดแวรของระบบในคูมือการใชงาน Plena Voice Alarm System
เมนูการกำหนดคาหลักจะชวยใหสามารถเขาถึงฟงกชันทั้งหมดของซอฟตแวรการกำหนดคา และประกอบดวยปุม
ตางๆ กำหนดคาระบบของคุณโดยใชปุมตางๆ จากบนลงลาง:

รูป 4.1: เมนูการกำหนดค่าหลัก

– ระบบ (System), หนา 14
– โซน (Zones), หนา 17
– การตรวจสอบ (Supervision), หนา 19
– เลือกไฟล Wave (Select wave files), หนา 22
– การแกไขแมแบบ (Edit templates), หนา 24
– แกไขขอความ (Edit messages), หนา 29
– การตั้งโปรแกรมการดำเนินการ (Action programming), หนา 36
– บันทึกไฟลการกำหนดคา (Save configuration file), หนา 44
– เปดไฟลการกำหนดคา (Open configuration file), หนา 45
– การแกไขรหัสผาน, หนา 46
– การอัปโหลดการกำหนดคา, หนา 47
– อัปโหลดขอความและการกำหนดคา (Upload messages and configuration), หนา 48
– ดาวนโหลดขอความและการกำหนดคา (Download messages and configuration), หนา 48

 

4
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ระบบ (System)
ระบบ (System) จะเปดหนาตางคุณสมบัติระบบ ใชหนาตางคุณสมบัติระบบเพื่อปอนขอมูลเกี่ยวกับฮารดแวรที่มี
ระบบอยู

รูป 4.2: หน้าต่างคุณสมบัติระบบ

จำนวนเราเตอร (Number of routers)
เลือกชองทำเครื่องหมายเพ่ือเลือกจำนวนเราเตอรระบบเตือนภัยดวยเสียง (LBB 1992/00) ในระบบ (0‑19)

จำนวนไมโครโฟนประกาศ (Number of call stations)
เลือกชองทำเครื่องหมายเพื่อเลือกจำนวนไมโครโฟนประกาศ (LBB 1956/00) ในระบบ (0‑8)

จำนวนแผงปุมไมโครโฟนประกาศ (Number of call station keypads)
เลือกชองทำเครื่องหมายเพ่ือเลือกจำนวนแผงปุมไมโครโฟนประกาศ (LBB 1957/00) ที่เชื่อมตอกับไมโครโฟน
ประกาศแตละตัวในระบบ (0‑8)

หมายเหต!ุ

จำนวนไมโครโฟนประกาศจะเทากับ ID ที่ตั้งคาในระหวางการกำหนดคาฮารดแวรของระบบ

เปดใชงานไมโครโฟนประกาศ EMG (EMG call station enable)
ฟงกชันนี้ไมไดเปดไว (มีใหสำหรับการใชงานในอนาคต) เลือกชองทำเครื่องหมาย เปดใชงานไมโครโฟนประกาศ
EMG (EMG call station enable) (All-call) เพื่อเปดใชงานไมโครโฟนประกาศฉุกเฉินทั้งหมดในระบบ
ไมโครโฟนประกาศ 1 จะเปลี่ยนเปนไมโครโฟนประกาศ EMG

จำนวนแผง RC (Number of RC panels)
เลือกชองทำเครื่องหมายเพื่อเลือกจำนวนรีโมทคอนโทรล (LBB 1995/00, LBB 1996/00 และ LBB 1997/00)
ที่ใชในระบบ (0‑2)

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5
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จำนวนอุปกรณเสริม RCP (Number of RCP extensions)
เลือกชองทำเครื่องหมายเพื่อเลือกจำนวนสายตอรีโมทคอนโทรล (LBB1998/00 และ LBB1999/00) ที่เชื่อมตอ
กับแผงควบคุมรีโมทคอนโทรลแตละแผงที่ใชในระบบ (0‑19)

การควบคุมระดับเสียงภายในแบบ 3 สาย (3-wire local volume control)
เลือกชองทำเครื่องหมายหากระบบใชการควบคุมระดับเสียง 3 สาย หากระบบใชการควบคุมระดับเสียงแบบ 4 สาย
อยาเลือกชองทำเครื่องหมาย การควบคุมระดับเสียงภายในแบบ 3 สาย (3-wire local volume control)

การควบคุมขอความดจิิตอลควบคุมเฉพาะขอความการทำงานเทานั้น (Digital message
control only controls business messages)
เลือกชองทำเครื่องหมายเมื่อการควบคุมระดับเสียงขอความดิจิตอลในแผงควบคุมดานหลังของตัวควบคุมระบบเตือน
ภัยดวยเสียงทำการควบคุมเฉพาะระดับเสียงขอความการทำงานเทานั้น ซึ่งจะไมควบคุมขอความฉุกเฉิน

การประกาศ EMG ทั้งหมด (EMG all call)
เลือกชองทำเครื่องหมายหากพนักงานดับเพลิงสามารถเร่ิมการประกาศโซนทั้งหมดเทานั้น ฉะนั้น ตัวควบคุมระบบ
เตือนภัยดวยเสียงและรีโมทคอนโทรลจะปดใชงานปุมโซนทั้งหมดในแผงควบคุมดานหนา

การสลับการกระจายเสียง (Alternating broadcasting)
เลือกชองทำเครื่องหมายเพื่อเปดใชงานขอความที่ไมสามารถรวมกันไดสองขอความขึ้นไปที่มีความสำคัญเทากัน ให
กระจายเสียงแตละขอความไปยังคนละโซนหรือกลุมโซน เมื่อปดใชงาน ขอความทั้งหมดจะถูกระจายเสียงไปยังโซน
ที่รวม หรือกลุมโซนของขอความ

หมายเหต!ุ

เมื่อการสลับการกระจายเสียงใชงานอยู จะไมสามารถเพ่ิมหรือลบโซนขณะที่การประกาศกำลังกระจายเสียง
สามารถกำหนดเสนทางสัญญาณเสียงโดยการกำหนดคาเทานั้น

ขอความหยุดทำงานเมื่อปลดทริกเกอร (Message is stopped when trigger is
released)
เลือกชองทำเครื่องหมายเพื่อหยุดขอความทันทีท่ีปลดทริกเกอร

 

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

4.1.11
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เปดใชงานซอฟตทริกเกอร (RS232) (Enable Soft Triggers (RS232))
ในการใชงานฟงกชันนี้ จะตองทำการเชื่อมตอสาย RS232 ระหวางแผงควบคุมดานหนาและอุปกรณทริกเกอร
ภายนอก (พีซ)ี
เลือกชองทำเครื่องหมายหากใชการเชื่อมตอ RS232
ทันทีที่เลือกชองทำเครื่องหมาย เปดใชงานซอฟตทริกเกอร (RS232) (Enable Soft Triggers (RS232)) หนา
จอปอปอัพตอไปนี้จะแสดงขึ้น:

รูป 4.3: หน้าจอข้อความ เปิดใช้งานซอฟต์ทริกเกอร์ (RS232) (Enable Soft Triggers (RS232))

 
คลิกปุม ตกลง (OK) เพื่อเขาถึงตัวเลือกตอไปนี้:
– ควบคุมซอฟตทริกเกอรจากแผงควบคุมดานหนา (Override of soft triggers from the front panel):

– เลือกชองทำเครื่องหมายหากซอฟตทริกเกอร RS232 ตองควบคุมซอฟตทริกเกอรแผงควบคุมดานหนา
– อุปกรณภายนอกเปนหลัก ซอฟตทริกเกอรไมสามารถรับการควบคุมจากแผงควบคุมดานหนา (External

device is master, soft triggers cannot be overridden from the front panel):
– เลือกชองทำเครื่องหมายหากไมตองการใหแผงควบคุมดานหนาสามารถควบคุมซอฟตทริกเกอร RS232

จากอุปกรณภายนอก (พีซี)

ปุมตางๆ
ปุมตางๆ ที่ดานลางของหนาตางคุณสมบัติการกำหนดคาระบบนั้นมีไวเพื่อ:
– บันทึกการเปลี่ยนแปลงการกำหนดคาระบบ
– ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงการกำหนดคาระบบ
– ปดหนาตางคุณสมบัติการกำหนดคาระบบ

 

4.1.12

4.1.13
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โซน (Zones)
ปุมโซน (Zones) จะเปดหนาตางคุณสมบัติโซน ใชหนาตางคุณสมบัติโซนน้ีเพื่อเปล่ียนชื่อโซนตางๆ และจัดการ
กลุมโซน

รูป 4.4: หน้าต่างคุณสมบัติการกำหนดค่าโซน

การเปลี่ยนชื่อโซน
โซนทั้งหมดมีชื่อดีฟอลต:
– โซนที่เชื่อมตอกับตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเสียงมีชื่อวา: M.C Zone‑1, M.C Zone‑2, ..., M.C Zone‑6

เลือกชองทำเครื่องหมายโซนเพื่อเลือกหมายเลขโซน
– โซนที่เชื่อมตอกับเราเตอรระบบเตือนภัยดวยเสียงมีชื่อวา: Rxx‑Zone‑01, Rxx‑Zone‑01, ..., Rxx‑Zone‑06

เลือกชองทำเครื่องหมายโซนเพื่อเลือกหมายเลขโซน

หมายเหต!ุ

xx คือหมายเลขเราเตอรระบบเตือนภัยดวยเสียง ซึ่งจะเทากับ ID ที่ตั้งคาในระหวางการกำหนดคาฮารดแวรของ
ระบบ

ในการเปลี่ยนชื่อโซน ใหดำเนินการตอไปนี้:
1. ดับเบิลคลิกชื่อโซน (คาดีฟอลต) (M.C Zone‑x สำหรับตัวควบคุม, Rxx‑Zone‑x สำหรับเราเตอร (1‑19))
2. ปอนชื่อโซนใหมในชองขอความ
3. คลิกปุม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
4. คลิกปุม ปด (Close) เพื่อปดหนาตางคุณสมบัติโซน

 

4.2

4.2.1
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Zone Group (กลุมโซน)
Zone Group (กลุมโซน) รวบรวมโซนที่เกี่ยวของไวดวยกัน และทำใหสามารถเลือกโซนหลายโซนไดพรอมกัน
ตัวอยางเชน ในโรงแรมจะสามารถเพิ่มโซนตอไปน้ีไวในกลุมโซน ชั้น (Floors): Floor1, Floor2, Floor3
เปนตน
 
ในการเพิ่ม กลุมโซนใหม (New Zone Group) ใหดำเนินการตอไปนี้:
1. คลิกปุม ใหม (New)

– GroupX (คาดีฟอลต) ซึ่งเปนโซนใหมจะถูกเพิ่มในรายการกลุมโซน
– หากจำเปน ดับเบิลคลิกชื่อกลุมโซน GroupX แลวปอนชื่อกลุมโซนใหม (เชน Floor1) ในชองขอความ

2. เลือกชองทำเครื่องหมาย โซน (Zone) แตละชองที่ตองเพิ่มไวในกลุมโซน:
– ปุม ทั้งหมด (All) จะเลือกโซนทั้งหมดในอุปกรณ
– ปุม เลือกทั้งหมด (Select All) จะเลือกโซนทั้งหมดในระบบ
– ปุม ลางทั้งหมด (Clear All) จะยกเลิกการเลือกโซนทั้งหมดในระบบ

3. คลิกปุม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
4. คลิกปุม ปด (Close) เพื่อปดหนาตางคุณสมบัติโซน
 
ในการ เปลี่ยนชื่อกลุมโซน (Rename a Zone Group) ใหดำเนินการตอไปนี้:
1. ดับเบิลคลิกชื่อกลุมโซน (เชน GroupX) ที่ตองเปลี่ยนชื่อ

– ปอนชื่อกลุมโซนใหมในชองขอความ (เชน Floor2)
2. คลิกปุม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
3. คลิกปุม ปด (Close) เพื่อปดหนาตางคุณสมบัติโซน
 
ในการ ลบกลุมโซน (Delete a Zone Group) ใหดำเนินการตอไปนี้:
1. เลือกกลุมโซนที่ตองลบจากชองรายการในสวนกลุมโซน

– เมื่อเลือก ขอความกลุมโซนจะเปนสีเหลือง
2. คลิกปุม ลบ (Delete) เพื่อลบกลุมโซน
3. คลิกปุม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
4. คลิกปุม ปด (Close) เพื่อปดหนาตางคุณสมบัติโซน

หมายเหต!ุ

โดยโซนจะไมถูกลบออกจากระบบ

 

4.2.2
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การตรวจสอบ (Supervision)
ปุม การตรวจสอบ (Supervision) จะเปดหนาตางคุณสมบัติการตรวจสอบ ใชหนาตางคุณสมบัติน้ีเพื่อกำหนดคา
การตั้งคาการตรวจสอบของระบบ

รูป 4.5: หน้าต่างคุณสมบัติการกำหนดค่าการตรวจสอบ

การตรวจสอบอินพุต (Input supervision)
ใชชองทำเครื่องหมาย เปดใชงาน (Enable) เพ่ือเปดใชงานหรือปดใชงานการตรวจสอบอินพุต ตามคาดีฟอลต
ชองทำเครื่องหมายนี้จะไมถูกเลือก ซึ่งหมายความวา การตรวจสอบอินพุต (Input supervision) ปดใชงานอยู
โดยสามารถกำหนดคาการตรวจสอบอินพุต (Input supervision) สำหรับ:
– แตละอินพุตทริกเกอรฉุกเฉินในระบบ
– อินพุตไมโครโฟน/สายของตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเสียง
 
ในการตั้งคาการตรวจสอบอินพุต ใหดำเนินการตอไปนี้:
1. เลือกชองทำเครื่องหมาย เปดใชงาน (Enable)
2. เลือกชองทำเครื่องหมาย ไมโครโฟน/สาย (Mic/Line) หากอินพุตไมโครโฟนหรือสายของตัวควบคุมตองได

รับการตรวจสอบ
3. เลือกชองทำเครื่องหมายของอินพุตตัวควบคุมและเราเตอร (1-6) ที่ตองไดรับการตรวจสอบ ลางชองทำ

เครื่องหมายของอินพุต (1‑6) สำหรับการตรวจสอบท่ีตองปดใชงาน
– ปุม ทั้งหมด (All) จะเลือกชองทำเครื่องหมายทั้งหมด
– ปุม เลือกทั้งหมด (Select All) จะเปดใชงานการตรวจสอบอินพุตฉุกเฉินทั้งหมดท่ีเชื่อมตอกับอุปกรณท่ี

เลือก
– ปุม ลางทั้งหมด (Clear All) จะปดใชงานการตรวจสอบอินพุตฉุกเฉินทั้งหมดที่เชื่อมตอกับอุปกรณที่

เลือก
4. คลิกปุม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกปุม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการ

เปลี่ยนแปลง
5. คลิกปุม ปด (Close) เพื่อปดหนาตางคุณสมบัติการตรวจสอบ

4.3

4.3.1
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การตรวจสอบสาย (Line supervision)
ใชชองทำเครื่องหมาย เปดใชงาน (Enable) เพ่ือเปดใชงานหรือปดใชงานการตรวจสอบสาย ตามดีฟอลต ชองทำ
เครื่องหมายนี้ถูกเลือกอยู ซึ่งหมายความวา การตรวจสอบสาย (Line Supervision) เปดใชงานอยู การตรวจสอบ
สายจะดำเนินการโดยการตรวจสอบอิมพิแดนส ชวงความถี่และความเที่ยงของการตรวจสอบอิมพิแดนสสามารถ
กำหนดคาได
 
ในการตั้งคาการตรวจสอบสาย ใหดำเนินการตอไปนี้:
1. เลือกชองทำเครื่องหมาย เปดใชงาน (Enable) (หากยังไมเลือก)
2. เลือกชวงความถี่ระหวางสองการตรวจสอบอินพิแดนสตอเน่ืองจากชองทำเครื่องหมาย ชวงความถี่ (30 วินาที,

60 วินาที, 90 วินาที, 5 นาที, 15 นาท,ี 30 นาที, 1 ชั่วโมง, 5 ชั่วโมง, 10 ชั่วโมง, 24 ชั่วโมง)
3. ปอน เวลาเริ่มตน (Start time) ที่การตรวจสอบสายตองเริ่ม หรือ:

– เลือกชองทำเครื่องหมาย เริ่มทันท ี(Start immediately) หากตองเริ่มการตรวจสอบสายโดยอัตโนมัติ
4. เลือกความเที่ยงของระดับอินพิแดนสจากชองทำเครื่องหมาย ความเที่ยง (Accuracy) (5%, 7.5%, 10%,

15%, 20%)

หมายเหต!ุ

หากอุปกรณมีการใชงานการตรวจสอบ EOL (ปลายสาย) ระดับอิมพิแดนสจะปดสำหรับอุปกรณนั้น

5. เลือกชองทำเครื่องหมายและเราเตอรแตละตัวของเอาตพุตที่ตองตรวจสอบ:
– ปุม ทั้งหมด (All) จะเลือกชองทำเครื่องหมายทั้งหมด
– ปุม เลือกทั้งหมด (Select All) จะเลือกชองทำเครื่องหมายทั้งหมด
– ปุม ลางทั้งหมด (Clear All) จะยกเลิกการเลือกชองทำเครื่องหมายทั้งหมด

6. คลิกปุม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกปุม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการ
เปลี่ยนแปลง

7. คลิกปุม ปด (Close) เพื่อปดหนาตางคุณสมบัติการตรวจสอบ

การตรวจสอบการลัดวงจร (Short circuit check)
ใชชองทำเครื่องหมาย การตรวจสอบการลัดวงจร (Short circuit check) เพื่อเปดใชงานหรือปดใชงานการตรวจ
สอบการลัดวงจรของระบบ ตามคาดีฟอลต ชองทำเครื่องหมายน้ีจะถูกเลือกอยู หากสายลำโพงมีการลัดวงจร สายจะ
ถูกแยกออก

Network (เครือขาย)
ใชชองทำเครื่องหมาย เครือขาย (Network) เพื่อเปดใชงานหรือปดใชงานการตรวจสอบเครือขาย เครือขาย
(Network) ในที่นี้หมายถึงการสื่อสารขอมูลดวยเราเตอร, แผง RC, อุปกรณเสริมแผง RC ที่ไดรับการกำหนดคา
และการเชื่อมตอสัญญาณเสียงกับเราเตอร
ตามคาดีฟอลต ชองทำเครื่องหมายนี้ไมถูกเลือกอยู ซึ่งหมายความวาการตรวจสอบเครือขายถูกปดใชงานอยู

การประกาศ/EMG (Call / EMG)
ใชชองทำเครื่องหมาย การประกาศ/EMG (Call / EMG) เพื่อเปดใชงานหรือปดใชงานการตรวจสอบเครื่องขยาย
สัญญาณเสียงประกาศ ตามคาดีฟอลต ชองทำเครื่องหมายนี้ถูกเลือกอยู ซึ่งหมายความวาการตรวจสอบเครื่องขยาย
สัญญาณเสียงประกาศเปดใชงานอยู

สำรอง (Spare)
ใชชองทำเครื่องหมาย สำรอง (Spare) เพื่อเปดใชงานหรือปดใชงานการตรวจสอบเครื่องขยายสัญญาณเสียง
สำรอง ตามดีฟอลต ชองทำเครื่องหมายนี้ถูกเลือกอยู ซึ่งหมายความวาการตรวจสอบเครื่องขยายสัญญาณเสียง
สำรองเปดใชงานอยู

4.3.2

 

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6
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Ground short (กราวนดช็อต)
ใชชองทำเครื่องหมาย สายดิน (Ground short) เพื่อเปดใชงานหรือปดใชงานการตรวจสอบสายดิน ตามคา
ดีฟอลต สายดินถูกเลือกอยู (เปดใชงาน) เพื่อตรวจหาการลัดวงจรลงดินของสายลำโพง ระบบจะยังคงทำงาน

เมน (Mains)
ใชชองทำเครื่องหมาย เมน (Mains) เพื่อเปดใชงานหรือปดใชงานการตรวจสอบไฟเมน ตามดีฟอลต ชองทำ
เครื่องหมายนี้ถูกเลือกอยู ซึ่งหมายความวาการตรวจสอบไฟเมนเปดใชงานอยู

แบตเตอรี ่(Battery)
ใชชองทำเครื่องหมาย แบตเตอรี ่(Battery) เพื่อเปดใชงานหรือปดใชงานการตรวจสอบแบตเตอรี่ ตามคาดีฟอลต
ชองทำเครื่องหมายน้ีถูกเลือกอยู ซึ่งหมายความวาการตรวจสอบแบตเตอรี่เปดใชงานอยู

ขอความ (Message)
ใชชองทำเครื่องหมาย ขอความ (Message) เพื่อเปดใชงานหรือปดใชงานการตรวจสอบขอความ ตามคาดีฟอลต
ชองทำเครื่องหมายน้ีถูกเลือกอยู ซึ่งหมายความวาการตรวจสอบขอความเปดใชงานอยู

ไมโครโฟนฉุกเฉิน (EMG mic)
ใชชองทำเครื่องหมาย ไมโครโฟนฉุกเฉิน (EMG mic) เพื่อเปดใชงานหรือปดใชงานการตรวจสอบไมโครโฟน
ฉุกเฉินแบบมือถือที่เชื่อมตอกับตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเสียงและ RC ตามคาดีฟอลต ชองทำเครื่องหมายนี้ถูก
เลือกอยู ซึ่งหมายความวาไมโครโฟนฉุกเฉินเปดใชงานอยู

สัญญาณเสียงแผง (RC RC panel audio)
ตรวจสอบบัสสัญญาณเสียงระหวางรีโมทคอนโทรลและตัวควบคุม ตามคาดีฟอลต ชองทำเครื่องหมายนี้ถูกเลือกอยู
ซึ่งหมายความวาสัญญาณเสียงแผงควบคุมรีโมทเปดอยู

ปุมตางๆ
ปุมตางๆ ท่ีดานลางของหนาตางคุณสมบัติการกำหนดคาการตรวจสอบนั้นมีไวเพ่ือ:
– เลือกชองทำเครื่องหมายทั้งหมด
– ลางชองทำเครื่องหมายทั้งหมด
– บันทึกการเปลี่ยนแปลงการกำหนดคาการตรวจสอบ
– ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงการกำหนดคาการตรวจสอบ
– ปดหนาตางคุณสมบัติการกำหนดคาการตรวจสอบ

 

4.3.7

4.3.8

4.3.9

4.3.10

4.3.11

4.3.12

4.3.13
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เลือกไฟล Wave (Select wave files)
ปุมเปดหนาตางคุณสมบัติการกำหนดคา เลือกไฟล Wave (Select wave files) ใชหนาตางคุณสมบัติน้ีเพื่อจัดการ
ขอความ

รูป 4.6: หน้าต่างคุณสมบัติ เลือกไฟล์ Wave (Select wave files)

เกี่ยวกับไฟล Wave
ขอความทั้งหมดจะอิงตามไฟล Wave หนึ่งไฟลขึ้นไป ไฟล Wave เหลานี้ตองถูกเลือกจากพีซี ไฟล Wave เปนไฟล
เสียงดิจิตอล ซอฟตแวรที่แสดงใน www.boschsecurity.com ดานลางแท็บซอฟตแวรตัวควบคุม Plena Voice
Alarm System มีไฟลอยูหลายไฟล

หมายเหต!ุ

ตำแหนงดีฟอลตของไฟล Wave ที่ใหมาคือ:

C:\Program Files\Bosch\Plena Voice Alarm System\Configuration\Sounds

นอกจากนี้ ยังสามารถสรางไฟล Wave ใหมได ตัวอยางเชน สรางดวยยูทิลิตี้ที่อยูใน www.boschsecurity.com
ดานลางแท็บซอฟตแวรตัวควบคุม Plena Voice Alarm System โปรดดูตารางตอไปนี้เพื่อดูภาพรวมของลักษณะ
ที่จำเปนของไฟล Wave:

รูปแบบขอมูล ไฟล WAV, PCM 16 บิต แบบโมโน

อัตราการสุมตัวอยางที่รองรับ (fs) 24 kHz, 22.05 kHz, 16 kHz,12 kHz, 11.025 kHz, 8 kHz

 

หมายเหต!ุ

จำนวนสูงสุดของไฟล Wave ที่สามารถจัดเก็บในตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเสียงคือ 254 ยอดรวมขนาดไฟล
Wave ตองไมเกิน 16 MB

 

4.4

4.4.1
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การเพิ่มไฟล Wave
1. เลือกบรรทัดวางแรกในรายการ ชื่อไฟล (File name)

– ไฟล Wave สามารถเพิ่มไดหลังจากชื่อไฟลสุดทายในรายการ
2. คลิกปุม เบราส (Browse) หนาตางคุณสมบัติที่คลายกับรูปตอไปน้ีจะปรากฏขึ้น

รูป 4.7: การเพิ่มไฟล์ Wave (ขั้นตอนที่ 2)

3. เลือกไฟล Wave ที่ตองการ และคลิกปุม เปด (Open) เพื่อเพิ่มไฟล Wave และคุณสมบัติของไฟลในรายการ
ชื่อไฟล หรือคลิกปุม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลง

4. คลิกปุม บันทึก (Save) ของหนาตางคุณสมบัติเพื่อบันทึกการเปล่ียนแปลง
5. คลิกปุม ปด (Close) เพื่อปดหนาตางคุณสมบัติ

การฟงไฟล Wave
1. คลิกปุม > ในฟลด เลน (Play) ของไฟล Wave

การลบไฟล Wave
1. คลิกปุม ลบ (Delete) เพื่อลบไฟล Wave ออกจากรายการ

– ซึ่งไฟล Wave จะไมถูกลบออกจากพีซี

หมายเหต!ุ

คุณสามารถลบเฉพาะไฟล Wave สุดทายในรายการเทานัน้ ปุม ลบ (Delete) ของไฟล Wave อื่นๆ จะปดใชงาน

2. คลิกปุม บันทึก (Save) ของหนาตางคุณสมบัติเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกปุม ยกเลิก (Cancel) เพื่อ
ยกเลิกการเปลี่ยนแปลง

3. คลิกปุม ปด (Close) เพื่อปดหนาตางคุณสมบัติ
 

4.4.2

4.4.3

4.4.4

 

Plena VAS configuration การกำหนดคา | th 23

Bosch Security Systems B.V. Software manual 2013.07 | V1.0 |



การแกไขแมแบบ (Edit templates)
ปุมเปดหนาตางคุณสมบัติการกำหนดคา แกไขแมแบบ (ขอความที่รวมกันได) (Edit (mergeable message)
templates) ใชหนาตางคุณสมบัตินี้แกไขแมแบบ (ขอความที่รวมกันได)

รูป 4.8: การแก้ไขแม่แบบข้อความที่รวมกันได้

 
แตละแมแบบมีแปดตำแหนง (1‑8) ในแตละตำแหนงสามารถกำหนดไฟล Wave (สีสม) หรือ Variant (สีเขียว) ใน
ภายหลัง เมื่อขอความจริงถูกสรางขึ้น ไฟล Wave จะถูกกำหนดใหกับ Variant ซึ่งจะชวยใหสามารถสรางขอความ
ท่ีคลายคลึงกันไดจำนวนมาก

การสรางแมแบบ

หมายเหต!ุ

ขั้นตอนตอไปน้ีเปนขั้นตอนทั่วไป ดูตัวอยางแมแบบ ดานลาง

 
ใหดำเนินการตอไปนี้:
1. คลิกชองขอความ แมแบบ (Template)

– เลือกแมเแบบ (1‑4)
2. หากจำเปน ใหปอนชื่อ (ใหม) สำหรับแมแบบในชองขอความ ชื่อ (Name)
3. คลิกแถว 1 ในชองขอความ ไฟล Wave (Wave file) แลวเลือกไฟล Wave หรือ Variant
4. คลิกจำนวนการซ้ำของแถว 1 จากชองขอความ การซ้ำ (Repeat) (1‑255)

หมายเหต!ุ

Variant ไมสามารถซ้ำได

5. ทำซ้ำขั้นตอนที ่2 ถึงขั้นตอนที่ 4 สำหรับสวนประกอบอื่นทั้งหมดของแมแบบ
6. คลิกปุม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกปุม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการ

เปลี่ยนแปลง
7. คลิกปุม ปด (Close) เพื่อปดหนาตางคุณสมบัติ

 

4.5

4.5.1
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ตัวอยางแมแบบ
ในตัวอยางนี้ แมแบบที่สรางขึ้นจะใชสำหรับขอความการอพยพสำหรับชั้นปกดานผูเยี่ยมในโรงแรม สวนประกอบ
ของแมแบบมีดังนี้:
– โทนเสียงแจงเตือนเพื่อเรียกความสนใจ ชื่อของไฟล Wave ที่มีโทนเสียงแจงเตือนในตัวอยางน้ี
– เสียงพูด: ‘มีเหตุฉุกเฉิน จำเปนตองอพยพ’ ชื่อของไฟล Wave ที่มีเสียงพูดที่แจงการอพยพในตัวอยางนี้
– เสียงพูด: ‘ชั้น’ (Floor) ชื่อของไฟล Wave ที่มีเสียงพูดที่แจงชั้นในตัวอยางนี้
– เสียงพูดที่มีหมายเลขชั้น เน่ืองจากรายการนี้แตกตางกันไปตามแตละชั้น สวนประกอบนี้จะเปน Variant ที่ยัง

ไมกำหนดจนกวาจะมีการสรางขอความจริง (โปรดดูที ่การสรางขอความ, หนา 29)
– เสียงพูด: ‘ทันที’ (Immediately) ชื่อของไฟล Wave ที่มีเสียงพูดที่แจงวาทันทีในตัวอยางนี้
 
ใหดำเนินการตอไปนี้:
1. คลิกปุม แกไขแมแบบ (Edit templates) หนาตางคุณสมบัติการแกไขแมแบบจะเปดขึ้น
2. เลือกจำนวนแมแบบจากชองขอความ แมแบบ (Template) ตัวอยางเชน 2 แมแบบวางจะเปดขึ้น:

รูป 4.9: ตัวอย่าง (ขั้นตอนที่ 2)

 
– ปอนชื่อแมแบบในชองขอความ ชื่อ (Name) ตัวอยางเชน การอพยพชั้น (Floor evacuation):
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รูป 4.10: ตัวอย่าง (ขั้นตอนที่ 3)

 
– เลือก โทนเสียง (alert chime) จากชองขอความไฟล Wave ในแถว 1

รูป 4.11: ตัวอย่าง (ขั้นตอนที่ 4)

 
– เลือก การอพยพฉุกเฉิน (evacemgfull) จากชองขอความไฟล Wave ในแถว 2:
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รูป 4.12: ตัวอย่าง (ขั้นตอนที่ 5)

 
– เลือก ชั้น (floor) จากชองขอความไฟล Wave ในแถว 3:

รูป 4.13: ตัวอย่าง (ขั้นตอนที่ 6)

 
– เลือก Variant จากชองขอความไฟล Wave ในแถว 4:
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รูป 4.14: ตัวอย่าง (ขั้นตอนที่ 7)

 
– เลือก ทันที (immediately) จากชองขอความไฟล Wave ในแถว 5:

รูป 4.15: ตัวอย่าง (ขั้นตอนที่ 8)

 
1. คลิกปุม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกปุม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการ

เปลี่ยนแปลง
– คุณสามารถใชแมแบบเพ่ือสรางขอความการอพยพได (โปรดดูที่ การสรางขอความ, หนา 29)

2. คลิกปุม ปด (Close) เพื่อปดหนาตางคุณสมบัติ
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แกไขขอความ (Edit messages)
ปุม ขอความ (Messages) จะเปดหนาตางคุณสมบัติการกำหนดคา แกไขขอความ (Edit messages) ใชหนาตาง
คุณสมบัตินี้แกไขขอความ

รูป 4.16: หน้าต่างคุณสมบัติการแก้ไขข้อความ (Edit messages)

 
แตละขอความสามารถมีสวนประกอบไดถึง 8 รายการ (1‑8) สามารถกำหนดไฟล Wave ใหแตละตำแหนงได
นอกจากนี้ยังสามารถสรางขอความที่รวมกันไดที่อิงตามแมแบบ เมื่อขอความอิงตามแมแบบ ไฟล Wave จะสามารถ
กำหนดใหสวนประกอบ Variant ของแมแบบเทานั้น ในกรณีนี้ สวนประกอบอื่นๆ ของขอความที่รวมกันไดจะไดรับ
การแกไขและกำหนดโดยแมแบบ

การสรางขอความ

หมายเหต!ุ

ขั้นตอนตอไปน้ีจะไมอธิบายถึงวิธีการสรางขอความที่รวมกันได โปรดดูที่ การสรางขอความที่รวมกันได, หนา
32 เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับการสรางขอความที่รวมกันได

 
ใหดำเนินการตอไปนี้:
1. คลิกปุม ใหม (New) หนาตางคุณสมบัติที่คลายกับรูปตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

รูป 4.17: การสร้างข้อความ (ขั้นตอนที่ 1)

 
– ปอนชื่อในชองขอความ (ตัวอยางเชน การประกาศ (Announcements)) และคลิกปุม ตกลง (OK)

– ชื่อของขอความใหมจะปรากฏในชองขอความ ชื่อ (Name) (โปรดดูตัวอยางในรูปตอไปนี้)

4.6

4.6.1
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รูป 4.18: การสร้างข้อความ (ขั้นตอนที่ 2)

 
1. คลิก ไม (None) จากชองขอความ แมแบบ (Template) เพื่อสรางขอความที่ไมอิงตามแมแบบ
2. คลิกแถว 1 แลวเลือกไฟล Wave
3. คลิกแถว 1 แลวเลือกจำนวนการซ้ำ (1‑255) จากชองขอความ การซ้ำ (Repeat)
4. หากจำเปน ใหทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 กอนหนา (โปรดดูตัวอยางในรูปตอไปน้ี)

รูป 4.19: การสร้างข้อความ (ขั้นตอนที่ 6)

 
1. คลิกปุม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกปุม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการ

เปลี่ยนแปลง
2. คลิกปุม ปด (Close) เพื่อปดหนาตางคุณสมบัติ
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การฟงขอความ
1. คลิกปุม > (เลน)

การเปลี่ยนชื่อขอความ

!

ขอควรระวัง!

อยาเปล่ียนชื่อขอความหลังจากที่คุณตั้งโปรแกรมการดำเนินการเสร็จ แตใหลบขอความแทน

 
1. คลิกในชองขอความ ชื่อ (Name) แลวเลือกขอความที่ตองเปลี่ยนชื่อ
2. คลิกปุม เปลี่ยนชื่อ (Rename) หนาตางคุณสมบัติที่คลายกับรูปตอไปนี้จะปรากฏขึ้น:

รูป 4.20: การเปลี่ยนชื่อข้อความ (ขั้นตอนที่ 2)

 
– ปอนชื่อใหมของขอความในชองขอความ (เชน โฆษณา (Commercials)) และคลิกปุม ตกลง (OK)

– หนาตางคุณสมบัติจะปดลงและชื่อใหมจะแสดงในหนาตางคุณสมบัติ แกไขขอความ (Edit
messages):

รูป 4.21: การเปลี่ยนชื่อข้อความ (ขั้นตอนที่ 3)

 
1. คลิกปุม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกปุม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการ

เปลี่ยนแปลง
2. คลิกปุม ปด (Close) เพื่อปดหนาตางคุณสมบัติ

 

4.6.2

4.6.3
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การลบขอความ
1. เลือกขอความท่ีตองลบออกจากชองขอความ ชื่อ (Name)
2. คลิกปุม Delete (ลบ) และยืนยันวา Yes (ใช)

เกี่ยวกับขอความที่รวมกันได
ประเภทพิเศษของขอความคือขอความที่รวมกันได (โปรดดู ) การสรางขอความที่รวมกันได, หนา 32 เปน
ตัวอยาง) เมื่อการประกาศสองรายการขึ้นไปเริ่มขึ้นโดยอิงตามแมแบบขอความท่ีรวมกันได และมีความสำคัญเทากัน
การประกาศเหลานั้นจะถูกรวมกัน ในกรณีนี้ การประกาศที่ใหมสุดจะไมหยุดการทำงานของการประกาศที่เกาสุด
ซอฟตแวรการกำหนดคาจะชวยใหสามารถสรางแมแบบขอความที่รวมกันได 4 แบบ

การสรางขอความที่รวมกันได

หมายเหต!ุ

ขั้นตอนตอไปน้ีเปนขั้นตอนทั่วไป โปรดดูตัวอยางขอความท่ีรวมกันได ดานลางเปนตัวอยาง

 
ในการสรางขอความที่รวมกันได ใหดำเนินการตอไปนี:้
1. คลิกปุม ใหม (New) หนาตางคุณสมบัติขอความใหมจะปรากฏขึ้น
2. ปอนชื่อในชองขอความ และคลิกปุม ตกลง (OK)

– ชื่อของขอความใหมจะปรากฏในชองขอความ ชื่อ (Name)
3. คลิกชองขอความ แมแบบ (Template) แลวเลือกแมแบบขอความที่รวมกันได
4. คลิกสวนประกอบ Variant (สีเขียว) ในขอความไฟล Wave (Wave file) แลวเลือก ไฟล Wave
5. คลิกปุม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกปุม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการ

เปลี่ยนแปลง
6. คลิกปุม ปด (Close) เพื่อปดหนาตางคุณสมบัติ
ตัวอยางขอความที่รวมกันได
ในตัวอยางนี้ ขอความที่รวมกันไดที่สรางขึ้นจะใชกับการอพยพชั้น 1 ของปกดานผูเยี่ยมในโรงแรม ขอความจะอิง
ตามแมแบบท่ีสรางใน การสรางขอความ, หนา 29
 
สวนประกอบของแมแบบมีดังนี้:
– โทนเสียงแจงเตือนเพื่อเรียกความสนใจ ชื่อของไฟล Wave ที่มีโทนเสียงแจงเตือนในตัวอยางนี้
– เสียงพูด: ‘มีเหตุฉุกเฉิน จำเปนตองอพยพ’ ชื่อของไฟล Wave ทีม่ีเสียงพูดเปนการอพยพฉุกเฉิน

(evacemgfull) ในตัวอยางนี้
– เสียงพูด: ‘ชั้น’ (Floor) ชื่อของไฟล Wave ที่มีเสียงพูดที่แจงชั้นในตัวอยางนี้
– เสียงพูดที่มีหมายเลขชั้น เนื่องจากรายการนี้แตกตางกันไปตามแตละชั้น สวนประกอบนี้จะเปน Variant ใน

สวนประกอบนี้ ไฟล Wave ที่กำหนดใหจะมีคำวา ‘หนึ่ง’ ชื่อของไฟล Wave ที่มีเสียงพูดที่แจงวา หนึ่ง ใน
ตัวอยางนี้

– เสียงพูด: ‘ทันที’ (Immediately) ชื่อของไฟล Wave ที่มีเสียงพูดที่แจงวาทันทีในตัวอยางนี้
เมื่อตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเสียงเลนขอความนี้ สวนท่ีเปนเสียงพูดของขอความคือ: ‘มีเหตุฉุกเฉิน จำเปนตอง
อพยพชั้นหนึ่งทันท’ี
 
ใหดำเนินการตอไปนี:้
1. คลิกปุม แกไขขอความ (Edit messages) ซึ่งจะเปดหนาตางคุณสมบัติการแกไขขอความ
2. คลิกปุม ใหม (New) หนาตางคุณสมบัติที่คลายกับรูปตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

4.6.4

4.6.5

4.6.6
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รูป 4.22: ตัวอย่าง (ขั้นตอนที่ 2)

 
– ปอนชื่อของขอความใหม (ตัวอยางเชน: การอพยพชั้น 1 (Floor 1 evacuation)) ในชองขอความ ชื่อ

(Name) และคลิกปุม ตกลง (OK)
– ชื่อของขอความใหมจะปรากฏในหนาตางคุณสมบัติการแกไขขอความ (Edit messages):

รูป 4.23: ตัวอย่าง (ขั้นตอนที่ 3)

 
– คลิกชองขอความ แมแบบ (Template) แลวเลือก การอพยพชั้น (Floor evacuation) เพ่ือสรางขอความที่

อิงตามแมแบบ การอพยพชั้น (Floor evacuation)
– สวนประกอบทั้งหมดของแมแบบจะไดรับการคัดลอกไปยังขอความ:
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รูป 4.24: ตัวอย่าง (ขั้นตอนที่ 4)

 
– คลิกแถว 4 (Variant = สีเขียว) แลวเลือก "หนึ่ง" ("one") จากรายการไฟล Wave:

รูป 4.25: ตัวอย่าง (ขั้นตอนที่ 5)

 
1. คลิกปุม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกปุม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการ

เปลี่ยนแปลง
2. คลิกปุม ปด (Close) เพื่อปดหนาตางคุณสมบัติ
 
แมแบบ การอพยพชั้น (Floor evacuation) สามารถใชเพ่ือสรางขอความการอพยพสำหรับชั้น 2 ได กรณีน้ีจะไม
กำหนดไฟล Wave ที่มีคำวา "หนึ่ง" ("one") ใหกับ Variant แตตองกำหนดไฟล Wave ที่มีคำวา "สอง" ("two")
ใหกับ Variant แทน (โปรดดูตัวอยางในรูปตอไปนี้) เมื่อตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเสียงเลนขอความนี้ สวนที่เปน
เสียงพูดของขอความคือ: ‘มีเหตุฉุกเฉิน จำเปนตองอพยพชั้นสองทันที’:
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รูป 4.26: ตัวอย่าง การอพยนชั้น 2

 
เมื่อตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเสียงไดรับคำสั่งใหเลนขอความการอพยพชัน 1 และการอพยพชั้น 2 พรอมกัน และ
คำสั่งทั้งสองมีความสำคัญเทากัน ขอความจะถูกรวมกัน สวนที่เปนเสียงพูดของขอความที่รวมกันคือ: ‘มีเหตุฉุกเฉิน
จำเปนตองอพยพชั้นหนึ่ง, สองทันที’
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การตั้งโปรแกรมการดำเนินการ (Action programming)
ใชหนาตางคุณสมบัติ การตั้งโปรแกรมการดำเนินการ (Action programming) เพื่อตั้งโปรแกรมการดำเนินการ
ของปุม อินพุตทริกเกอร เปนตน เนื้อหาของหนาตางคุณสมบัติการตั้งโปรแกรมการดำเนินการจะขึ้นอยูกับประเภท
ของอุปกรณที่การดำเนินการไดรับการตั้งโปรแกรม

รูป 4.27: หน้าต่างคุณสมบัติการตั้งโปรแกรมการดำเนินการ (หลัก)

 
ใชแท็บเพื่อเลือกชุดที่จะตั้งโปรแกรม:
– ตัวควบคุม (Controller) (ตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเสียง) โปรดดูที่ ตัวควบคุมหลัก, หนา 37
– เราเตอร (Router) (เราเตอรระบบเตือนภัยดวยเสียง) โปรดดูที ่เราเตอร, หนา 41
– ไมโครโฟนประกาศ (Call station) โปรดดูที่ ไมโครโฟนประกาศ (Call Station), หนา 42
– ซอฟตทริกเกอร (Soft Triggers) (RS232)

ปุมตางๆ
ปุมตางๆ ท่ีดานลางของหนาตางคุณสมบัติการตั้งโปรแกรมการดำเนินการนั้นมีไวเพื่อ:
– บันทึกการเปลี่ยนแปลงการตั้งโปรแกรมการดำเนินการ
– ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงการตั้งโปรแกรมการดำเนินการ
– ปดหนาตางคุณสมบัติการตั้งโปรแกรมการดำเนินการ
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ตัวควบคุมหลัก
ใชสวนทั้งสี่สวนเพื่อเลือกรายการการดำเนินการที่จะตั้งโปรแกรม:
– แผงดานหนา โปรดด ูแผงดานหนา ในยอหนาถัดไป
– หนาตางคุณสมบัติ EMG Trg. (Business Trg. / Fault Det.) (อินพุตทริกเกอรฉุกเฉิน / การตรวจจับความ

ผิดปกติ) โปรดด ูEMG Trg / Fault Det ในยอหนาถัดไป
– หนาตางคุณสมบัติทริกเกอรธุรกิจ /การตรวจจับความผิดปกติ (Business Trg. / Fault Det.) (อินพุตทริก

เกอรการทำงาน / การตรวจจับความผิดปกต)ิ โปรดดู Business Trg / Fault Det ในยอหนาถัดไป
– Mic / Line input. (อินพุตไมโครโฟน/สาย) โปรดด ูMic / Line input ในยอหนาถัดไป

หมายเหต!ุ

ในสถานการณฉุกเฉิน:

เสียงบี๊ปดังเปนระยะจะดังข้ันที่ตัวควบคุมและรีโมทคอนโทรลจนกวาจะมีการตอบรับสถานการณฉุกเฉิน
ไฟแสดงสถานะสถานการณฉุกเฉินบนตัวควบคุม รีโมทคอนโทรล และไมโครโฟนประกาศจะสวางขึ้น
หนาสัมผัสฉุกเฉินบนตัวควบคุมและรีโมทคอนโทรลจะเปดใชงาน
การประกาศเรื่องงานและดนตรีประกอบจะไมพรอมใชงาน
หากไมไดเปดใชงานการประกาศ EMG ทั้งหมด (EMG All Call) ในการกำหนดคา การเลือกโซนจะสามารถปรับ
เปลี่ยนไดโดยใชปุมการเลือกโซนบนตัวควบคุม เราเตอร และรีโมทคอนโทรล
การประกาศการเตือนภัย การแจงเตือน หรือเสียงพูดสามารถเริ่มไดบนตัวควบคุมหรือรีโมทคอนโทรล

 

แผงดานหนา
ในสวนนี้ ขอความและความสำคัญของทริกเกอรฉุกเฉินของตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเสียงสามารถตั้งโปรแกรม
ได:
 
ใหดำเนินการตอไปนี้:
1. เลือกแท็บตัวควบคุมหลัก (Main Controller)
2. เลือกขอความที่จะเปดใชงานดวยปุม ขอความแจงเตือน (Alert message) บนแผงดานหนาของตัวควบคุม

ระบบเตือนภัยดวยเสียง ในชองขอความ ขอความแจงเตือน (Alert message)
3. เลือกขอความที่จะเปดใชงานดวยปุม ขอความเตือนภัย (Alarm message) บนแผงดานหนาของตัวควบคุม

ระบบเตือนภัยดวยเสียง ในชองขอความ ขอความเตือนภัย (Alarm message)
4. เลือกขอความที่จะเปดใชงานดวยปุม ฉุกเฉิน (Emergency) บนแผงดานหนาของตัวควบคุมระบบเตือนภัย

ดวยเสียง จากชองขอความ ขอความ EMG (EMG message)
5. เลือกระดับ Main EMG mic priority (ความสำคัญไมโครโฟน EMG หลัก) เพื่อตั้งคาระดับความสำคัญ

สำหรับไมโครโฟนของตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเสียง สามารถตั้งคาความสำคัญระดับ 17, 18 และ 19
6. เลือก ความสำคัญไมโครโฟน RC 1 (RC 1 EMG mic priority) เพ่ือตั้งคาระดับความสำคัญสำหรับ

ไมโครโฟนสำหรับรีโมทคอนโทรล 1 สามารถตั้งคาความสำคัญระดับ 17, 18 และ 19
7. เลือก ความสำคัญไมโครโฟน RC 2 (RC 2 EMG mic priority) เพ่ือตั้งคาระดับความสำคัญสำหรับ

ไมโครโฟนสำหรับรีโมทคอนโทรล 2 สามารถตั้งคาความสำคัญระดับ 17, 18 และ 19
8. เลือกชองทำเครื่องหมาย หลังจากเผยแพร EMG TRG ระบบจะคงอยูในสถานการณ EMG (After EMG

TRG release the system remains in EMG state) เพื่อใหระบบคงอยูในสถานการณฉุกเฉินจนกวาจะ
รีเซ็ต หากไมเลือกชองทำเครื่องหมายนี้ สถานการณฉุกเฉินจะหยุดทันทีที่ปลอยทริกเกอร

9. คลิกปุม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกปุม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการ
เปลี่ยนแปลง

10. คลิกปุม ปด (Close) เพื่อปดหนาตางคุณสมบัติ
 

หนาตางคุณสมบัติ EMG Trg. (Business Trg. / Fault Det.)
ในสวนนี้ การดำเนินการของทริกเกอรฉุกเฉินของตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเสียงสามารถตั้งโปรแกรมได
 

4.7.1
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การตั้งคาทริกเกอรขอความ
แตละทริกเกอรจะไดรับการตั้งโปรแกรมดวยการตั้งคาแยกเฉพาะผานชองขอความ ขอความ (Message), เลือก
โซน (Select Zone) และ ความสำคัญ (Priority)
 
ดำเนินการดังนี้สำหรับแตละอินพุตทริกเกอรฉุกเฉิน (EMG Trig.):
1. เลือก ขอความ (Message) สำหรับอินพุด 1
2. เลือกขอความที่บันทึกไวลวงหนาในชองขอความ ขอความ (Message) เพ่ือเลนเมื่ออินพุต 1 เปดใชงาน
3. เลือกโซนที่จะเลนขอความในชองขอความ เลือกโซน (Select Zone) สำหรับอินพุต 1
4. เลือกความสำคัญของขอความในชองขอความ ความสำคัญ (Priority) สำหรับอินพุต 1
5. ทำซ้ำขั้นตอนที ่1 ถึง 4 สำหรับอินพุต 2 ถึง 6 หากจำเปน
6. คลิกปุม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกปุม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการ

เปลี่ยนแปลง
7. คลิกปุม ปด (Close) เพื่อปดหนาตางคุณสมบัติ
 

การตั้งคาการตรวจจับความผิดปกติ
ใหดำเนินการตอไปนี้:
1. เลือก ความผิดปกติ (Fault) สำหรับอินพุด 1
2. คลิกชองขอความ ประเภทความผิดปกต ิ(Fault Type) แลวเลือกประเภทความผิดปกติ:

– EOL. เลือกโซนในชองขอความ โซน (Zone)
– Amplifier fault. เลือกประเภทเครื่องขยายเสียงในชองขอความ เครื่องขยายเสียง (Amplifier)
– Charger fault. เลือกเมนหรือแบตเตอรี่ในชองขอความ แสดงสถานะความผิดปกติ (Fault indicate)
– อื่นๆ (Other) LED อินพุตเปด LED ความผิดปกติระบบ RC เปด

3. ทำซ้ำขั้นตอนที ่1 และ 2 สำหรับอินพุต 2 ถึง 6 หากจำเปน
4. คลิกปุม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกปุม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการ

เปลี่ยนแปลง
5. คลิกปุม ปด (Close) เพื่อปดหนาตางคุณสมบัติ

หมายเหต!ุ

สำหรับการตั้งคา EOL: ใหตั้งคา ประเภทความผิดปกต ิ(Fault Type) เปน EOL เลือกโซนที่มี การตรวจสอบ
EOL (EOL Supervision) ตั้งคา การดำเนินการ (Action) เปน เปด (Open) และตั้งคา ประเภท (Type) เปน
ชั่วขณะ (Momentary)

 

การตั้งคาทั่วไป
– การซ้ำขอความ
– การดำเนินการ
– การดำเนินการความผิดปกติ
– ประเภท
– การประกาศขอความ Pre EMG
– การหนวงเวลาขอความ EMG
 
ใหดำเนินการตอไปนี:้
1. คลิกชองขอความ การซ้ำขอความ (Message Repeat) แลวเลือกจำนวนครั้งท่ีทุกขอความตองเกิดซ้ำ

– เลือกใหเปนตอเนื่องหรือจำนวนที่เจาะจง (1-254)
2. เลือก การดำเนินการ (Action) เพื่อตั้งคาเงื่อนไขใหทริกเกอรทำงาน:

– เปด: ทริกเกอรจะทำงานเมื่อเปดวงจร
– ปด: ทริกเกอรจะทำงานเมื่อปดวงจร

3. เลือก การดำเนินการความผิดปกติ (Fault Action) เพื่อตั้งคาเงื่อนไขใหทริกเกอรความผิดปกติทำงาน:
– เปด: ทริกเกอรจะทำงานเมื่อเปดวงจร
– ปด: ทริกเกอรจะทำงานเมื่อปดวงจร
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4. เลือก ประเภท (Type) เพื่อตั้งคาเงื่อนไขสำหรับใหสัญญาณทริกเกอรหยุด:
– ชั่วครู: ทริกเกอรทำงานจนกวาสัญญาณจะหยุด
– สลับไปมา: ทริกเกอรจะทำงานจนกวาจะมีสัญญาณที่สอง

5. คลิกชองขอความประกาศ ขอความ EMG ลวงหนา (Pre EMG Message) เพื่อเลือกขอความจากรายการ
– ขอความนี้จะดังขึ้นกอนขอความที่ตั้งโปรแกรมไวสำหรับใหอินพุตทริกเกอรไดรับ

6. คลิกชองขอความ เวลาหนวงขอความ EMG (EMG message delay time) เพื่อเลือกเวลาหนวงตั้งแต (30
วินาที, 1 นาที, 2 นาที..... 10 นาที)
– การหนวงเวลาขอความ EMG คือเวลานับตั้งแตเปดใชงานทริกเกอรจนถึงเวลาที่ขอความ Pre EMG ถูก

แทนที่ดวยขอความแยกเฉพาะท่ีเลือกไวสำหรับทริกเกอร
7. คลิกปุม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกปุม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการ

เปลี่ยนแปลง
8. คลิกปุม ปด (Close) เพื่อปดหนาตางคุณสมบัติ

หมายเหต!ุ

การตั้งคาที่แนะนำสำหรับการซ้ำขอความที่ไมตอเนื่องคือ ชั่วขณะ (Momentary) หากเลือก สลับไปมา (Toggle)

ขอความแรกจะซ้ำจนกวาจะไดรับอินพุตอื่นขณะที่สวิตชสลับเปดอยู

 

Tr
ig

ge
r i

np
ut

�
S

pe
ci

fic
 b

eh
av

io
r

t

t

Open

Closed

Close, Momentary

รูป 4.28: ปิด, ชั่วขณะ
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รูป 4.29: เปิด, ชั่วขณะ
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รูป 4.30: ปิด, สลับไปมา
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รูป 4.31: เปิด, สลับไปมา

 

หนาตางคุณสมบัติทริกเกอรธุรกิจ /การตรวจจับความผิดปกติ (Business Trg. / Fault Det.)
ดวยขอยกเวนพิเศษของฟงกชัน การซ้ำขอความ (Message Repeat) และ การประกาศขอความ Pre EMG (Pre
EMG message announcement) การตั้งโปรแกรมของทริกเกอรธุรกิจ /การตรวจจับความผิดปกติ (Business
Trg. / Fault Det.) จะคลายกันกับ ทริกเกอรฉุกเฉิน /การตรวจจับความผิดปกติ (Business Trg. / Fault Det.)
โปรดดู EMG Trg / Fault Det. ในบทกอนหนา
 

Mic / Line input (อินพุตไมโครโฟน/สาย)
ในสวนนี้ การดำเนินการของอินพุตไมโครโฟน/สายท่ีมีฟงกชัน VOX ของตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเสียง
สามารถตั้งโปรแกรมได
 
ใหดำเนินการตอไปนี้:
1. เลือกความสำคัญของอินพุตไมโครโฟน/สายที่มีฟงกชัน VOX ของตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเสียงจากชอง

ขอความ ความสำคัญ (Priority) (2-14)
2. เลือกโซนหรือกลุมโซนท่ีจะกระจายสัญญาณเสียงของอินพุตไมโครโฟน/สายที่มีฟงกชัน VOX ของตัวควบคุม

ระบบเตือนภัยดวยเสียง จากชองขอความ เลือกโซน (Select zone)
3. คลิกปุม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกปุม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการ

เปลี่ยนแปลง
4. คลิกปุม ปด (Close) เพื่อปดหนาตางคุณสมบัติ
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เราเตอร

รูป 4.32: แท็บ เราเตอร์ (Router)

 
1. เลือกแท็บ เราเตอร (Router)
2. เลือกเราเตอรในสวน เลือกเราเตอร (Router Select)
3. การตั้งโปรแกรมอินพุตทริกเกอรฉุกเฉินของเราเตอรระบบเตือนภัยดวยเสียงนั้นคลายกับการต้ังโปรแกรมอิน

พุตทริกเกอรฉุกเฉินของตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเสียง โปรดดูที ่ตัวควบคุมหลัก, หนา 37
4. คลิกปุม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกปุม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการ

เปลี่ยนแปลง
5. คลิกปุม ปด (Close) เพื่อปดหนาตางคุณสมบัติ
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ไมโครโฟนประกาศ (Call Station)
เลือกแท็บ ไมโครโฟนประกาศ (Call Station)
ใชสวนเพื่อเลือกรายการการดำเนินการที่จะตั้งโปรแกรม:
– ไมโครโฟนประกาศ (หลัก) (Call station (Main))
– แผงปุมไมโครโฟนประกาศ (แผงปุม x) (Call station keypads (Keypad x))

รูป 4.33: หน้าต่างคุณสมบัติ ไมโครโฟนประกาศและแผงปุ่มไมโครโฟนประกาศ (Call station and call station keypad)

 

ไมโครโฟนประกาศ (หลัก) (Call station (Main))

Plena

1

2

3

4

5

6

รูป 4.34: ปุ่มไมโครโฟนประกาศ

4.7.3
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ใหดำเนินการตอไปนี:้
1. เลือกความสำคัญที่กำหนดใหกับขอความตามไมโครโฟนประกาศจากชองขอความ ความสำคัญ (Priority)
2. เลือกขอความหรือโทนเสียงที่เลนเมื่อเริ่มตนการประกาศจากชองขอความ โทนเสียงนำ (Pre-chime)
3. เลือกขอความหรือโทนเสียงที่เลนเมื่อสิ้นสุดการประกาศจากชองขอความ โทนเสียงปดทาย (Post-chime)

หมายเหต!ุ

ปุมการเลือกโซนที่เหลืออยูบนไมโครโฟนประกาศจะเลือกโซนทั้งหมดในระบบ

4. คลิกปุม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกปุม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการ
เปลี่ยนแปลง

5. คลิกปุม ปด (Close) เพื่อปดหนาตางคุณสมบัติ
 

แผงปุมไมโครโฟนประกาศ (แผงปุม x) (Call station keypads (Keypad x))

Plena
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รูป 4.35: ปุ่มบนแผงปุ่ม

 
ใหดำเนินการตอไปนี้:
1. กำหนดโซนใหปุมการเลือกโซนของแผงปุมไมโครโฟนประกาศโดยคลิกชองขอความ Keypad x (1‑7) แลว

เลือกโซน หรือกลุมโซน
2. คลิกปุม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกปุม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการ

เปลี่ยนแปลง
3. คลิกปุม ปด (Close) เพื่อปดหนาตางคุณสมบัติ
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บันทึกไฟลการกำหนดคา (Save configuration file)
คลิกปุม บันทึกไฟลการกำหนดคา (Save configuration file) เพื่อบันทึกไฟลการกำหนดคาไวในพีซีของคุณ
ตามคาดีฟอลต ไฟลการกำหนดคาถูกบันทึกเปนไฟล *Config.dat (* คือวันที่บันทึก) ไฟลสามารถใชงานเปนไฟล
ที่ใชทำงานหรือไฟลสำรองได เมื่อการกำหนดคาเสร็จสมบูรณ

หมายเหต!ุ

การกำหนดคาดีฟอลตของระบบเตือนภัยดวยเสียง:

ระบบหนึ่งชองสัญญาณ
หนึ่งตัวควบุคม ไมมีเราเตอร
หนึ่งไมโครโฟนประกาศ ไมมีแผงปุม
การตรวจสอบอยูที่ เปด (ON) ตาม EN54‑16

ในการกำหนดคาดีฟอลตการตรวจสอบเครื่องขยายเสียงสำรองจะเปน เปด (ON) หากไมมีเครื่องขยายเสียงสำรอง
เชื่อมตออยู ระบบจะไมมี BGM

 

รูป 4.36: กรอบโต้ตอบ บันทึกเป็น (Save as)

 
ดำเนินการดังนี้:
1. คลิกปุม บันทึกไฟลการกำหนดคา (Save configuration file) จากเมนูการกำหนดคาหลัก
2. ปอนชื่อไฟลการตั้งคาในชอขอความ ชื่อไฟล (File name) แลวคลิกปุม บันทึก (Save) หรือ:

– คลิกปุม บันทึก (Save) อยางเดียว เพื่อคงชื่อดีฟอลตไว
– คลิกปุม ยกเลิก (Cancel) โดยไมตองบันทึกไฟลการกำหนดคา

 

4.8
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เปดไฟลการกำหนดคา (Open configuration file)
เปดไฟลการกำหนดคา (Open configuration file) จะเปดและคืนคาไฟลการกำหนดคาที่บันทึกไวในซอฟตแวร
การกำหนดคา Plena Voice Alarm System ไฟลนี้สามารถใชดาวนโหลดหรือคืนคาการต้ังคาดีฟอลตไปยังระบบ
หรือ ใชเพื่อสรางระบบแบบขนาน
ไฟลการกำหนดคาสามารถโหลดไปยังพีซีได ซอฟแวรการกำหนดคามีไฟลดีฟอลตที่สามารถใชคืนคาการตั้งคา
ดีฟอลตแกระบบ หรือใชเปนตนแบบสำหรับไฟลการกำหนดคาใหม ไฟลดีฟอลตท่ีบันทึกจะเรียงอยูในรายการโดยมี
วันท่ีเปนสวนหนึ่งของชื่อไฟล

รูป 4.37: กรอบโต้ตอบเปิด

 
ใหดำเนินการตอไปนี้:
1. คลิกปุม เปดไฟลการกำหนดคา (Open configuration file) จากเมนูการกำหนดคาหลัก
2. เลือกชื่อของไฟลการกำหนดคาจากกรอบโตตอบ
3. คลิกปุม เปด (Open)
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การแกไขรหัสผาน
รหัสผานสามารถเปลี่ยนไดสำหรับทั้งซอฟตแวรและฮารดแวร
รหัสผานมีเกณฑดังตอไปนี้:
– มีตัวเลขหรือตัวอักษรอยางนอย 4 ตัว
– ตัวอักษรตองตรงตามพิมพเล็ก-ใหญ
– สามารถใชอักขระพิเศษได: เชน @!%
– รหัสผานดีฟอลตคือ 12345678

รูป 4.38: กรอบโต้ตอบการแก้ไขรหัสผ่าน

 
ดำเนินการดังนี้ (ซอฟตแวรและฮารดแวร):
1. คลิกปุม แกไขรหัสผาน (Modify password) จากเมนูการกำหนดคาหลัก
2. เลือก แกไขรหัสผานซอฟตแวร (Modify software password) เพื่อเปลี่ยนรหัสผานซอฟตแวร
3. เลือก แกไขรหัสผานฮารดแวร (Modify hardware password) เพื่อเปลี่ยนรหัสผานของระบบฮารดแวร

– สามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผานฮารดแวรเมื่อมีการเชื่อมตอ USB กับตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเสียง
เทานั้น หากไมมีการเชื่อมตอ USB ระหวางพีซีและตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเสียง ขอความบนหนา
จอจะปรากฏขึ้นวา: "ไมไดเชื่อมตอพอรต USB" ("Usb port not connected")

4. ปอนรหัสผานปจจุบันในชองขอความ และคลิกปุม ตกลง (OK)
5. ปอนรหัสผานใหมในชองขอความ รหัสผานใหม (New password)
6. ยืนยันรหัสผานใหมในชองขอความ ยืนยันรหัสผาน (Confirm password)
7. คลิกปุม ตกลง (OK) หรือคลิกปุม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลง
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การอัปโหลดการกำหนดคา
ไฟลการกำหนดคาตองอัปโหลดไปยังระบบกอน จึงจะมีผลใชงาน
– ตัวเลือกการกำหนดคาการอัปโหลดนั้นรวดเร็วและใชเวลาไมกี่วินาทีในการดำเนินการใหเสร็จสมบูรณ เฉพาะ

การตั้งคาการกำหนดคาเทานั้นที่จะถูกโหลดไปยังระบบ
หากมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะการตั้งคานับตั้งแตการอัปโหลดลาสุด ขอแนะนำใหเลือก อัปโหลดการกำหนดคา
(Upload configuration) ดาวนโหลดไฟลการกำหนดคาจากระบบเตือนภัยดวยเสียง หากจำเปนตองใชไฟลการ
กำหนดคาที่มีอยูแตไมมีตนฉบับ
 
ใหดำเนินการตอไปนี:้
1. คลิกปุม อัปโหลดการกำหนดคา (Upload configuration) จากเมนูการกำหนดคาหลัก

– หากไมมีการเชื่อมตอ USB ระหวางพีซีและตัวควบคุมระบบเตือนภัยดวยเสียง ขอความบนหนาจอจะ
ปรากฏขึ้นวา: "ไมไดเชื่อมตอพอรต USB" ("Usb port not connected")

2. กรอบโตตอบรหัสผานฮารดแวรจะเปดขึ้น ปอนรหัสผานฮารดแวร
3. กรอบโตตอบเวอรชันจะปรากฏขึ้น (โปรดดูตัวอยางในรูปตอไปนี้)

– เลือกชองทำเครื่องหมาย แกไขรหัสผานฮารดแวร (Modify hardware password) หากคุณตองการ
แกไขรหัสผาน

4. คลิกปุม ตกลง (OK) หรือคลิกปุม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลง

รูป 4.39: กรอบโต้ตอบเวอร์ชัน (Version) (ตัวอย่าง)

 
– กรอบโตตอบกำลังอัปโหลดไฟลการกำหนดคาจะปรากฏขึ้น:

รูป 4.40: กรอบโต้ตอบการอัปโหลด (ส่วนที่ 1)
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รูป 4.41: กรอบโต้ตอบการอัปโหลด (ส่วนที่ 2)

 
1. รอจนกวาการอัปโหลดจะเสร็จสมบูรณ กรอบโตตอบการอัปโหลดจะปดโดยอัตโนมัติ

อัปโหลดขอความและการกำหนดคา (Upload messages and
configuration)
ไฟลการกำหนดคาตองอัปโหลดไปยังระบบเตือนภัยดวยเสียงกอน จึงจะมีผลใชงาน
– ตัวเลือก อัปโหลดขอความและการกำหนดคา (Upload messages and configuration) มีขอความทั้งหมด

ในไฟลการกำหนดคา ขอความเหลานี้อยูในรูปแบบ *.wav และมีขนาดใหญ การอัปโหลดอาจใชเวลาหลาย
นาที

 
ใหดำเนินการตอไปนี้:
1. คลิกปุม อัปโหลดขอความและการกำหนดคา (Upload messages and configuration) จากเมนูการ

กำหนดคาหลัก:
– กระบวนการอัปโหลดนั้นคลายคลึงกับกระบวนการอัปโหลดการกำหนดคา โปรดดูที่ การอัปโหลดการ

กำหนดคา, หนา 47

ดาวนโหลดขอความและการกำหนดคา (Download messages and
configuration)
ใหดำเนินการตอไปนี้:
1. คลิกปุม ดาวนโหลดขอความและการกำหนดคา (Download messages and configuration) จากเมนู

การกำหนดคาหลัก
– หากไมมีการเชื่อมตอ USB ระหวางพีซีและระบบเตือนภัยดวยเสียง ขอความปอปอัพบนหนาจอจะปรากฏ

ขึ้นวา: "ไมไดเชื่อมตอพอรต USB" (Usb port not connected)
2. กรอบโตตอบรหัสผานฮารดแวรจะปรากฏขึ้น พิมพรหัสผานฮารดแวร
3. คลิกปุม ตกลง (OK) หรือคลิกปุม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลง
4. กรอบโตตอบกำลังดาวนโหลดไฟลการกำหนดคาจะปรากฏขึ้น
5. รอจนกวาการดาวนโหลดจะเสร็จสมบูรณ กรอบโตตอบจะปดโดยอัตโนมัติ

4.12

4.13

48 th | การกำหนดคา Plena VAS configuration

2013.07 | V1.0 | Software manual Bosch Security Systems B.V.



การแกปญหา
สวนการแกปญหานี้จัดทำขึ้นเพื่อชวยเหลือคุณเกี่ยวกับปญหาท่ีคุณอาจประสบในการติดตั้งหรือการโหลดซอฟตแวร
การกำหนดคา Plena Voice Alarm System

ไมสามารถติดตั้งซอฟตแวรการกำหนดคา Plena Voice Alarm System ใชหรือไม
– ตอไปนี้จะใชไดในเมื่อใชแผนซีดีรอมเทานั้น:

– ใหตรวจสอบวาซีดีสามารถใชอานได โดยอานไฟลบนไดรฟ
– หากซีดีพยายามเลนอัตโนมัติ คุณอาจตองคลิกขวาท่ีไดรฟ และคลิก สำรวจ (Explore) เพื่อเรียกดู

ไดรฟ
– หากซีดีอานไดตามปกติโดยไมมีขอผิดพลาด ใหตรวจสอบวาพีซีของคุณมีคุณสมบัติตรงตามขอกำหนด

ขั้นต่ำของซอฟตแวรการกำหนดคา หากพีซีของคุณมีเนื้อที่วางบนดิสกไดรฟไมเพียงพอ หรือมีคุณสมบัติ
ไมตรงตามขอกำหนด ซอฟตแวรการกำหนดคาจะไมติดตั้ง

– ตรวจสอบวาซอฟตแวรการกำหนดคาสามารถใชรวมกับระบบปฏิบัติการเวอรชันที่พีซีของคุณใช
มีขอผิดพลาดในระหวางการติดตั้งใชหรือไม
– ตรวจสอบวาพีซีของคุณมีคุณสมบัติตรงตามขอกำหนดของซอฟตแวรการกำหนดคา

– ตัวอยางเชน หากพีซีของคุณมีเนื้อที่วางเหลือนอยในระหวางการติดตั้ง อาจทำใหเกิดขอผิดพลาดใน
ระหวางการติดตั้ง

– ตรวจสอบวาซอฟตแวรการกำหนดคาสามารถใชรวมกับระบบปฏิบัติการเวอรชันที่พีซีของคุณใช
– ตรวจสอบวาซอฟตแวรการกำหนดคาสามารถใชรวมกับรุนฮารดแวรและเวอรชันซอฟตแวรของระบบเตือนภัย

ดวยเสียง
– หากใช ใหตรวจสอบวาซีดีสะอาดและไมมีรอยขีดขวนที่รุนแรง
ซอฟตแวรการกำหนดคาจะไมโหลดหรือมีขอผิดพลาดเมื่อพยายามโหลด
– ตรวจสอบวามีการอัปเดตของซอฟตแวรการกำหนดคาใหใชงานหรือไม

– ในบางกรณี ซอฟตแวรการกำหนดคาอาจตองใชการอัปเดตกอน จึงจะสามารถรันบนพีซีของคุณได
– ตรวจสอบวาโปรแกรมอื่นทั้งหมดปดแลว เมื่อคุณรันซอฟตแวรการกำหนดคา

– หากซอฟตแวรการกำหนดคารันสำเร็จหลังจากปดโปรแกรมอื่นทั้งหมด อาจเปนไปไดวาซอฟตแวรการ
กำหนดคาอาจมีปญหากับโปรแกรมอื่น

– ตรวจสอบวาพีซีของคุณรีบูตแลวอยางนอยหน่ึงครั้งหลังจากซอฟตแวรการกำหนดคาไดรับการติดตั้ง
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