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บทน ำ 

รุ่นใหมข่องระบบชดุประชมุท่ีรวมเอำเทคโนโลยีดจิิตอล และกำรส่ือสำรเข้ำมำในห้องประชมุ สำมำรถท ำงำนลิง
ร่วมกบัระบบควบคมุกลำงและสญัญำณแจ้งเตือนเหตปุอ้งกนัเพลิงไหม้ 

ภำยใต้พืน้ฐำนของเทคโนโลยีกำรควบคมุแบบดจิิตอลท่ีทนัสมยั ระบบกำรประชมุครัง้นีมี้ควำมยืดหยุ่นและมี
ควำมนำ่เช่ือถือส ำหรับประชมุโดยทัว่ไป ลกัษณะของระบบรวมถึงกำรบนัทึกเสียงกำรประชมุ จดักำรไมโครโฟน
เป็นต้น 

มีระบบกำรปอ้งกนัสญัญำณรบกวนจำกโทรศพัท์มือถือ 

 
 
 
 
อุปกรณ์รำยกำร 

ตวัควบคมุหลกั ………………………………………………………………. RAZR TC-50M 

ชดุตวัประธำน …………………………………………………………….…. RAZR TC-50C 

ชดุลกูตวัผู้ ร่วม …………………………………………………………… …. RAZR TC-50D 

สำยตอ่ชดุประชมุ ………………………………………………… .…. RAZR DIN-8 T-Cable 
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ตัวควบคุมหลัก 

ตวัควบคมุหลกัเป็นสว่นส ำคญัญของระบบกำรประชมุทัง้หมด  ให้แหลง่จำ่ยไฟกบัชดุประชมุทกุตวั
และยงัท ำหน้ำท่ีเป็นสว่นเช่ือมโยงถึงฮำร์ดแวร์กบัซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน่ 

 เคร่ืองควบคมุหลกั 1 เคร่ือง รองรับชดุประชมุได้ 120 ชดุประชมุ แตย่งัสำมำรถตอ่ขยำยเพิ่มได้ 

แผงด้ำนหน้ำของตัวควบคุมหลัก 

 

 

1,   LCD window ส ำหรับแสดงเมนทูัง้หมด 

2,   ◄  เคอเซอร์ซ้ำย 

3,   ▼  เคอเซอร์ลง 

4,   ►  เคอเซอร์ขวำ 

5,   ▲  เคอเซอร์ขึน้ 

6,   ออกจำกค ำสัง่ 

7,   เข้ำสูค่ ำสัง่ 

8,   ►/  เร่ิมหรือหยดุกำรบนัทึก (กดค้ำง 2 วินำที เพ่ือเร่ิมหรือหยดุ) 

9,   ไฟแสดงกำรบนัทึก (ไฟตดิค้ำง: ยงัไมบ่นัทกึ, ไฟตดิกระพริบ: ก ำลงับนัทกึ) 

10, ขัว้ตอ่ USB ส ำหรับบนัทึก 
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แผงด้ำนหลังของตัวควบคุมหลัก 

 

 

1, ปุ่ ม Power ปิด-เปิดเคร่ือง 
2, แจ็คสญัญำณเสียงออก XLR Balance 
3, แจ็คสญัญำณเสียงออก Phone Unbalance 
4, แจ็คสญัญำณเสียงเข้ำ RCA ส ำหรับบนัทกึ 
5, แจ็คสญัญำณเสียงออก RCA ส ำหรับบนัทกึ 
8, ขัว้ตอ่ไฟ AC เข้ำเคร่ือง 
9, ขัว้ตอ่ Phone ส ำหรับสญัญำณเสียง Alarm 
10, ขัว้ตอ่สญัญำณไฟไหม้ ท่ีเช่ือมโยงกบัอินเตอร์เฟซ สัง่กำร 
11, ขัว้ตอ่เข้ำส ำหรับกำรขยำยระบบ 
12, ขัว้ตอ่ออกส ำหรับกำรขยำยระบบ 
13, ขัว้ตอ่ออกส ำหรับชดุประชมุ *4 
14, พอร์ต RS-232 ส ำหรับระบบชดุควบคมุกลำง 
15, พอร์ต USB ส ำหรับตอ่กบัคอมพิวเตอร์ 
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Microphone unit 

ชุดตัวประธำน 
1, ไมโครโฟนแบบแคปซูล: จะรับเสียงของกำรพดูและสง่ไประบบขยำยเสียง 
2, ไฟวงแหวนท่ีคอไมค์: เพ่ือแสดงถึงกำรท ำงำนไมโครโฟน 
3, ชอ่ง LCD: เพ่ือแสดงกำรเปิดหรือปิดไมค์ 
4, แจ็คหฟัูง *2 
5, ล ำโพง ตดิตัง้ภำยใน 
6, ปุ่ มเปิด / ปิดไมโครโฟน 
7, ปุ่ ม Priority: เพ่ือใช้ปิดไมโครโฟนตวัผู้ ร่วมอ่ืนๆทัง้หมด ตำมเง่ือนไขท่ีตัง้
ใว้ 

 
ชุดตัวผู้ร่วม 

1, ไมโครโฟนแบบแคปซูล: จะรับเสียงของกำรพดูและสง่ไประบบขยำยเสียง 
2, ไฟวงแหวนท่ีคอไมค์: เพ่ือแสดงถึงกำรท ำงำนไมโครโฟน 
3, ชอ่ง LCD: เพ่ือแสดงกำรเปิดหรือปิดไมค์ 
4, แจ็คหฟัูง *2 
5, ล ำโพง ตดิตัง้ภำยใน 
6, ปุ่ มเปิด / ปิดไมโครโฟน 

 
 
 
ชุดตวัประธำน     ชุดตวัผู้ร่วม  

 
 

 
 
 
 

           สำยต่อชุดประชุม 
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โครงสร้ำงเมนู: 

 

ขัน้ตอนเร่ิมต้น และกำรแก้ไขข้อมลู 
 หลงัจำกเสร็จสิน้กำรเช่ือมตอ่สำยสญัญำณชดุประชมุครบถ้วนแล้ว ให้จ ำใว้วำ่ทกุๆตวัชดุประชมุ จะมี
รหสัท่ีไมซ่ ำ้กนั เม่ือตัง้คำ่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ห้ำมท ำกำรถอด-สลบัชดุ หรือต ำแหนง่กนัโดยเดด็ขำด โปรดปฏิบตัิ
ตำมขัน้ตอนด้ำนล่ำง: 

Main menu            Edit Address           Re-edit 

กำรบันทกึลง USB: 

1, เปิดตวัควบคมุหลกั และตัง้ระบบท่ีจะใช้งำน หรือปรับ 
2, ใส ่USB Flash Drive ท่ีจะเก็บข้อมลู ท่ีชอ่ง USB ด้ำนหน้ำเคร่ือง 
3, กด ►/  2 วินำที ไฟแสดงท่ี USB หยดุกระพริบ และตดิค้ำงแสดงถึงระบบก ำลงัท ำกำรบนัทกึ 
4, หลงัจำกเสร็จสิน้กำรประชมุ 3 วินำที ระบบจะบนัทกึจดัเก็บข้อมลู จงึสำมำรถดงึ USB ออกได้ 

  

 หมายเหตุ     USB Flash Drive ตอ้ง Format เป็น Fat32 เท่านัน้ NTFS จะไม่สามารถบนัทึกได ้
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ค ำแนะน ำเมนู: 

1, กำรตัง้ค่ำไมค์ 
1.1 โหมดกำรพดู (Speak Mode) 

0 Auto เม่ือใช้งำนในโหมดนี ้กล้องจบัภำพจะท ำงำน และจบัภำพท่ีต ำแหนง่
ไมโครโฟนตวัท่ีเปิดลำ่สดุ 

1 Chairman เม่ือใช้งำนในโหมดนี ้ชดุตวัประธำนเท่ำนัน้ท่ีจะเปิดใช้งำนได้ 
2 Free เม่ือเลือกใช้งำนในโหมดนี ้ไมโครโฟนทัง้หมดสำมำรถท่ีจะเปิดได้ทกุตวั 

1.2 ล ำดบักำรใช้งำน (Queue Order) 
0 FIFO เม่ือไมโครโฟนใช้งำนอยู่ครบจ ำนวนท่ีตัง้คำ่ไว้ ตวัท่ีเข้ำมำใหมจ่ะท ำ
กำรปิดไมโครโฟนท่ีเปิดล ำดบัแรกโดยอตัโนมตัิ  

1 LIFO เม่ือไมโครโฟนใช้งำนอยู่ครบจ ำนวนท่ีตัง้คำ่ไว้ ตวัท่ีเข้ำมำใหมจ่ะท ำ
กำรปิดไมโครโฟนท่ีเปิดล ำดบัลำ่สดุโดยอตัโนมตัิ 

1.3 ระยะเวลำในกำรพดู (Speak Time) 
Auto Off "ปิดอตัโนมตัิ" จะปิดไมโครโฟนโดยอตัโนมตัใินกรณีท่ี ไมพ่ดูในเวลำ
ท่ีอนญุำต 
000S = ปิดฟังก์ชัน่ ใช้งำนไมไ่ด้ 

Timing Off "ปิดตำมเวลำ" ไมโครโฟนจะปิดตำมท่ีมีกำรตัง้คำ่เวลำไว้ 
000S = ปิดฟังก์ชัน่ ใช้งำนไมไ่ด้ 

1.4 จ ำนวนผู้พดู (Speak NO) 
ก ำหนดจ ำนวนไมโครโฟนท่ีจะใช้งำน สำมำรถตัง้คำ่ได้ตัง้แต ่1-6 ชดุ ใช้ได้
เฉพำะโหมดกำรพดูแบบอตัโนมตัเิทำ่นัน้ จะไมมี่ผลกบัโหมดอ่ืน 

1.5 รูปแบบกำรใช้ Priority (Priority Function) 
Close forever ปิดตลอด 
เม่ือชดุตวัประธำนกดปุ่ ม Priority ไมโครโฟนของตวัผู้ ร่วมประชมุทัง้หมด จะ
ถกูปิดลง 

Close Temporary ปิดชัว่ครำว 
เม่ือชดุตวัประธำนกดปุ่ ม Priority ค้ำงไว้ ไมโครโฟนชดุตวัผู้ ร่วมประชมุ จะถกูปิด แตเ่ม่ือตวัประธำน
ปลอ่ยปุ่ ม Priority ท่ีกดไว้ ไมโครโฟนชดุตวัผู้ ร่วมประชมุ ก็จะกลบัมำใช้งำนได้เหมือนเดมิทัง้หมด 
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1.6 ควบคมุกำรเปิดไมโครโฟนด้วยเสียง (Voice Control) 
กำรตัง้ให้ไมโครโฟนท ำงำน เม่ือไมโครโฟนได้รับเสียง หรือมีเสียงพดู 
ไมโครโฟนท่ีชดุประชมุตวันัน้จะท ำงำน 
0 = Off ,1 = On 

 
2, กำรแก้ไขตัง้ค่ำ 
2.1 ตัง้คำ่ใหม่ (Re-Edit): ตัง้คำ่แก้ไขชดุประชมุใหม ่กด Enter ระบบจะถำมให้ยืนยนั จะตัง้คำ่ใหมห่รือไม ่กด 
Enter ซ ำ้ ไฟท่ีชดุประชมุทกุตวัท่ีมีกำรตอ่เช่ือมกนัอยูจ่ะกระพริบ (พร้อมกัน) จำกนัน้ให้ท ำกำรกดปุ่ ม(เปิด/ปิด) 
ไมโครโฟนทีละตวั ตำมล ำดบั (ห้ำมกดพร้อมกัน) จนครบทกุตวั เสร็จแล้วกด Esc ออกมำท่ีหน้ำจอหลกั หรือ
ปิดเคร่ือง 

2.2 เพิ่มไมค์ (Add Mic): เม่ือมีควำมจ ำเป็นต้องเพิ่มไมโครโฟนในระบบ หลงัจำก
เช่ือมตอ่สำยกบัชดุประชมุท่ีเพิ่มเตมิแล้ว เม่ือเข้ำสู่เมนนีู ้ระบบจะเช็คชดุประชมุท่ีมี
อยูเ่ดมิให้ทรำบ ถ้ำต้องกำรเพิ่มตวัประธำน ให้เลือก Chair Number หรือตวัผู้ ร่วม
ประชมุ ให้เลือก Delegate Number กด▲หรือ▼ 

3, กำรตัง้ค่ำระบบ 
3.1 ปรับระดบัเสียง Volume 

กด ENTER เพ่ือตัง้คำ่ระดบัเสียงและกด▲และ▼เพ่ือปรับระดบัเสียงกด 
ESC เพ่ือกลบัเมนกู่อนหน้ำ ระบบจะบนัทกึกำรตัง้คำ่โดยอตัโนมตัิ 

Input: ปริมำณกำรตัง้คำ่ระดบัเสียงท่ีรับเข้ำ 
Output: ปริมำณกำรตัง้คำ่ระดบัเสียงท่ีสง่ออก 

3.2 ตวั Unit 
กด ENTER เพ่ือตัง้คำ่ตวัชดุประชมุ ดรููปด้ำนลำ่ง: 

3.2.1 ล็อคกำรปรับระดบัเสียง Unit Volume Lock 

กด▲เพ่ือล็อกหรือปลดล็อก ระดบัควำมดงัท่ีหฟัูง หรือระดบัเสียงของล ำโพง 
กด▼เพ่ือล็อกหรือปลดล็อก ระดบัควำมไวของไมค ์ตวัชดุประชมุ 

3.2.2 ปรับระดบั Unit Volume 
กด◄หรือ►เพ่ือเลือก "ปรับระดบัควำมดงัท่ีช่องหฟัูง" "ปรับระดบัควำมดงัของไมค์" หรือ "ปรับระดบั

ควำมไว" กด▲หรือ▼เพ่ือปรับระดบัตัง้แต ่0-31 กด ESC เพ่ือกลบัสูเ่มนกู่อนหน้ำ ระบบจะบนัทกึ
กำรตัง้คำ่โดยอตัโนมตัิ 
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3.2.3 ปรับควำมสวำ่งจอแอลซีดี Unit LCD 

กด◄หรือ►เพ่ือเลือก ปรับระดบัควำมสวำ่งหน้ำจอ และเวลำ  กด▲หรือ▼เพ่ือปรับระดบั 
กด ESC เพ่ือกลบัสูเ่มนกู่อนหน้ำ ระบบจะบนัทกึกำรตัง้คำ่โดยอตัโนมตัิ 

เวลำ: 0 คือตดิเสมอตลอดเวลำ   1 คือตดิอยูแ่ค ่10 วินำทีแล้วดบั  2 คือตดิอยู่ 1 นำทีแล้วดบั  3 คือ
ตดิอยูเ่ป็นเวลำ 10 นำที 

3.3 จอแอลซีดี LCD 
กด ENTER และเห็น Picture ด้ำนลำ่ง 

เมนนีูเ้ป็นกำรตัง้คำ่หน้ำจอ LCD ตวัควบคมุหลกั กด◄หรือ►จะเลือก 
ระดบัของ Backlight หรือระยะเวลำควำมสวำ่งของ Backlight  กด▲หรือ
▼เพ่ือปรับ กด ESC เพ่ือกลบัสูเ่มนกู่อนหน้ำ ระบบจะบนัทกึกำรตัง้คำ่โดย
อตัโนมตัิ 

เวลำ: 0 คือตดิเสมอตลอดเวลำ   1 คือตดิอยูแ่ค ่10 วินำทีแล้วดบั  2 คือตดิอยู่ 1 นำทีแล้วดบั  3 คือ
ตดิอยูเ่ป็นเวลำ 10 นำที 

3.4 เวลำ Time 
3.4.1 วนัท่ีและเวลำ Date & Time 
กด ENTER และเปล่ียนวนัท่ีและเวลำปัจจบุนั 
กด◄หรือ►เพ่ือเลือกปี / เดือน / วนั / เวลำ / นำที / วินำที 

กด▲หรือ▼เพ่ือปรับคำ่  กด ESC เพ่ือกลบัสูเ่มนกู่อนหน้ำ ระบบจะบนัทกึกำรตัง้คำ่โดยอตัโนมตัิ 

 
3.4.2 รูปแบบวนัท่ี Date Format 

กด▲หรือ▼เพ่ือเลือกรูปแบบวนัท่ี 
0-YYYY / MM / DD   (ปี4หลกั / เดือน2หลกั / วนั2หลกั) 
1-DD / MM / YYYY   (วนั2หลกั / เดือน2หลกั / ปี4หลกั) 
2- MM / DD / YYYY  (เดือน2หลกั / วนั2หลกั / ปี4หลกั) 

3.4.3 รูปแบบเวลำและเขตโซนเวลำ 

กด◄หรือ►เพ่ือเลือกรูปแบบโซนเวลำ / รูปแบบเวลำ กด▲หรือ▼เพ่ือ
ปรับคำ่  กด ESC เพ่ือกลบัสู่เมนกู่อนหน้ำ ระบบจะบนัทกึกำรตัง้คำ่โดย
อตัโนมตัิ 
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3.4.4 เวลำปรับปรุง 

กด◄หรือ►เพ่ือเลือก STNP / Auto Update กด▲หรือ▼เพ่ือปรับคำ่ 
กด ESC เพ่ือกลบัสูเ่มนกู่อนหน้ำ ระบบกำรบนัทึกกำรตัง้คำ่โดยอตัโนมตัิ กด 
Enter จะอปัเดตได้ทนัที 

3.5 กำรตัง้กลุม่ Group Setting 
โหลดกลุม่จำก: 0/1/2/3 ... 
บนัทกึไปยงักลุม่: 1 / 2 / 3 ...  สำมำรถบนัทึกกำรตัง้คำ่ของระบบนี ้
เชน่. ครัง้แรกจะเช่ือมตอ่ระบบ ท่ี 20 ชดุ และตวัท่ีเข้ำมำใหมจ่ะท ำกำรปิด
ไมโครโฟนท่ีเปิดล ำดบัแรก  จ ำกดัจ ำนวน : 3 ตวั  ระบบจะบนัทกึกำรตัง้คำ่นี ้
เป็นกลุม่ท่ี 1 

ครัง้ท่ีสองจะเช่ือมตอ่ระบบ ท่ี 50 ชดุ และตวัท่ีเข้ำมำใหมจ่ะท ำกำรปิดไมโครโฟนท่ีเปิดล ำดบัล่ำสดุ 
จ ำกดัจ ำนวน : 6 ตวั ระบบจะบนัทกึกำรตัง้คำ่นีเ้ป็นกลุม่ท่ี 2 

0 เป็นคำ่เร่ิมต้น 

4, View 
4.1 สถำนะชดุประชมุ 

จะสำมำรถดไูด้วำ่ชดุประชมุตวัไหนเปิดใช้งำนอยู่ 

 
4.2 สถำนะของข้อมลู 

สำมำรถด ูUSB, Internet และจ ำนวน Client 

 
 
5, รีสตำร์ทระบบ 

กด ENTER เพ่ือเร่ิมต้นเช่ือมตอ่ระบบใหม่ 
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ระบบกำรเช่ือมต่อ 

 
 

จ ำนวนชุดประชุมที่สำมำรถเช่ือมต่อ ? 

ระยะสำยระหวำ่งเคร่ืองควบคมุหลกัถึงชดุประชมุ จ ำนวนชดุประชมุที่สำมำรถเช่ือมตอ่ 
10 เมตร 30 ชดุส ำหรับแตล่ะช่อง 
20 เมตร 25 ชดุส ำหรับแตล่ะช่อง 
40 เมตร 15 ชดุส ำหรับแตล่ะช่อง 
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60 เมตร 10 ชดุส ำหรับแตล่ะช่อง 
80 เมตร 8 ชดุส ำหรับแตล่ะช่อง 

 
 
 

ข้อมูลจ ำเพำะทำงเทคนิค 

ข้อมูลจ ำเพำะของตัวควบคุมหลัก 

แหลง่จ่ำยไฟ  AC110V-220V / 50Hz 
กำรตอบสนองควำมถ่ี 20Hz-20kHz 
อตัรำสญัญำณตอ่สญัญำณรบกวน S/N > 96dBA 
คำ่ควำมเพีย้นรวม T.H.D  <0.05% 
ขัว้ตอ่ส ำหรับกำรบนัทกึ  USB 
ขัว้ตอ่ส ำหรับชดุประชมุ  DIN-8 x4 
ขัว้ตอ่ส ำหรับเช่ือมตอ่เคร่ืองควบคมุกลำง RS-232 
ขัว้ตอ่ส ำหรับเช่ือมตอ่เคร่ืองเลอืกกล้อง  RS-232 
ขัว้ตอ่ส ำหรับเช่ือมตอ่คอมพวิเตอร์  USBx1 
ขัว้ตอ่สญัญำณเสยีงเข้ำ  RCAx2 / 6.3mmx1 (อปุกรณ์เตอืน) 
ขัว้ตอ่สญัญำณเสยีงออก  RCAx3 / 6.3mmx1 / XLRx1 
ขนำด (L × W × H)  483 × 323 × 90mm 
 

ข้อมูลจ ำเพำะของตัวชุดประชุม 

แรงดนัไฟฟำ้ขณะท ำงำน DC24V 
สำยสญัญำณพร้อมขัว้ตอ่ 8P-DIN Type cable 
ไมโครโฟนแคปซูล Cardioid 
คำ่ควำมใว -46 dBV/Pa 
กำรตอบสนองควำมถ่ี 20Hz~20KHz 
คำ่ควำมต้ำนทำนสญัญำณขำเข้ำ 2 kΩ 
ทิศทำงกำรรับสญัญำณ 0°/180° > 20 dB (1 kHz) 
คำ่สญัญำณรบกวน 20 dBA (SPL) 
คำ่ควำมดงัสงูสดุ 125 dB (THD<3%) 
อตัรำสญัญำณตอ่สญัญำณรบกวน S/N ＞80dB 
คำ่ควำมเพีย้นรวม T.H.D ＜0.05% 
ล ำโพงติดตัง้ภำยใน 8Ω / 2W 
โวลลุม่ควบคมุหฟัูง 10 mW 
ช่องตอ่หฟัูง 3.5mm×2 
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