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u อัลกอริทึมการขจัดสัญญาณย้อนกลับที่ได้รับการจดสิทธิบัตร

u การตัดเสียงย้อนกลับก่อนมีสัญญาณเกิดขึ้น

u ปรับให้เข้ากับคุณภาพเสียงที่ต้องการได้โดยอัตโนมัติ

u สามารถขยายสัญญาณเพิ่มได้ถึง 12 dB ก่อนมีสัญญาณย้อนกลับเกิดขึ้น

u สายแบบ Balanced หรืออินพุตไมโครโฟนพร้อมแหล่งจ่ายไฟ Phantom

Plena Feedback Suppressor ใช้ DSP ที่ทรงพลังพร้อมอัลกอริทึมสำหรับ
ขจัดสัญญาณย้อนกลับที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ชุดอุปกรณ์จะกรองเสียงสะท้อนภายในห้องออกด้วย
การยกเลิกเสียงก้องและใช้อัลกอริทึมลดเสียงสะท้อน เมื่อเพิ่มเสียงรบกวนที่ซ่อนเร้น (ไม่ได้ยิน
เสียง) ในสัญญาณเอาต์พุต หรือเลื่อนความถี่ของสัญญาณเอาต์พุตไปอีก 5 hertz จะทำให้
Plena feedback suppressor สามารถตรวจจับองค์ประกอบเสียงสะท้อนของ
สัญญาณ และขจัดเสียงสะท้อนก่อนมีสัญญาณย้อนกลับเกิดขึ้น ซึ่งทำให้สัญญาณเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง

ฟังก์ชัน

สามารถสลับฟิลเตอร์แบบปรับได้ระหว่างโหมดการทำงานแบบเร็วและโหมดการทำงานแม่นยำ
โหมดการทำงานแบบเร็วใช้ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไมโครโฟนในช่วงเวลา
หนึ่งๆ เช่น ในการอภิปรายที่ต้องสลับไมโครโฟนหลายตัว โหมดการทำงานแม่นยำใช้ใน
สถานการณ์ที่กำหนดตำแหน่งไมโครโฟนคงที่ เช่น แท่นพูดบนเวทีซึ่งมีสภาพแวดล้อมด้านเสียงที่
เสถียรกว่า ฟิลเตอร์แบบปรับได้จะกรองสัญญาณอย่างช้า ๆ เพื่อการขจัดองค์ประกอบเสียงสะท้อน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถขยายสัญญาณเพิ่มได้ถึง 12dB ก่อนมีสัญญาณย้อนกลับ
จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพเสียงและโหมดการทำงานที่เลือก

 
Plena feedback suppressor มี Mixer อัตโนมัติในตัวสำหรับอินพุต
ไมโครโฟน 2 ช่อง ในหลาย ๆ กรณี มีการใช้ไมโครโฟน 2 ตัว ในการจับเสียงผู้พูดที่เคลื่อนที่
ไปมาในระหว่างพูด เช่น บนแท่นยกพื้น เวที หรือโต๊ะประชุม ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แม้จะ
เสี่ยงต่อการเกิดสัญญาณย้อนกลับก็ตาม เพื่อแก้ปัญหานี้ Plena feedback
suppressor จึงใช้ MIxer อัตโนมัติในตัวช่วยลดการขยายสัญญาณของไมโครโฟนที่มี
อินพุตสัญญาณต่ำสุด และเพิ่มการขยายสัญญาณของไมโครโฟนที่มีอินพุตสัญญาณสูงสุด ใน
ลักษณะนี ้ไมโครโฟนจะสามารถจับเสียงผู้พูดที่เคลื่อนที่ไปมา เพื่อให้คุณภาพเสียงพูดที่ชัดเจน
สดใส และรักษาช่องว่างของสัญญาณย้อนกลับสูงสุดไว้ด้วยการรักษาระดับการขยายสัญญาณโดย
รวมให้คงที่ Mixer อัตโนมัติจะยังทำงานต่อไปแม้ว่าจะปิดระบบการขจัดสัญญาณย้อนกลับแล้ว
ก็ตาม

หนังสือรับรองและใบอนุญาต

ความปลอดภัย ตามมาตรฐาน EN 60065

การป้องกัน ตามมาตรฐาน EN 55103-2

การปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตามมาตรฐาน EN 55103-1

พื้นที่ การรับรอง

ยุโรป CE การรับรองมาตรฐาน

คำแนะนำการติดตั้ง/การตั้งค่า

มุมมองด้านหลัง LBB 1968/00

ชิ้นส่วนที่มีให้

จำนวน ส่วนประกอบ
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1 สายไฟ

1 ชุดตัวยึดสำหรับติดตั้ง 19 นิ้ว

1 สาย XLR ยาว 0.5 ม.

1 คู่มือการติดตั้งและคู่มือผู้ใช้

1 ซีดี Plena

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

แหล่งจ่ายไฟเมน  

แรงดันไฟฟ้า 230/115 VAC, ±10%, 50/60 Hz

กระแสกระชาก 1.5 A ที่ 230 VAC / 3 A ที่ 115 VAC

ปริมาณการสิ้นเปลืองพลังงานสูงสุด 50 VA

ประสิทธิภาพ  

อัตราการสุ่มตัวอย่าง (fs) 32 kHz

ความถี่ตอบสนอง 125 Hz ถึง 15 kHz

ความเพี้ยน <0.1 % ที่ 1 kHz

อัตราการขยายสัญญาณ (โหมด
ยกเลิก)

สายสัญญาณเข้า 0 dB, สายไมค์เข้า 24 / 36 /
48 dB

อัตราการขยายสัญญาณ (โหมด
ทำงาน)

สายสัญญาณเข้า 0 dB, สายไมค์เข้า 24 / 36 /
48 dB

S/N > 90 dB

การหน่วงสัญญาณ <11 ms

เครื่องเลื่อนความถี่สัญญาณ เลื่อนความถี่, สูงขึ้น 5 Hz
เสียงรบกวนที่ซ่อนเร้น

อินพุตไมโครโฟน/สาย 1 ตัว

ขั้วต่อ XLR 3 ขา, DIN 5 ขา, แบบ balanced

ระดับสูงสุด สายสัญญาณเข้า 18 / 6 / -6 dBV
สายไมค์เข้า -18 / -30 / -42 dBV

อิมพิแดนส์ 10 kohm / 2 kohm (สาย / ไมโครโฟน)

CMRR > 25 dB (50 Hz ถึง 20 kHz)

แหล่งจ่ายไฟ Phantom 16 V (เฉพาะไมโครโฟน, ปิดเปิดได้)

ตัวควบคุมการจัดลำดับ การต่อพ่วงขา 4 และ 5 ที่ขั้ว DIN

อินพุตไมโครโฟน 1 ตัว

ขั้วต่อ XLR 3 ขา, DIN 5 ขา, แบบ balanced

ระดับสูงสุด -18 / -30 / -42 dBV

อิมพิแดนส์ 2 kohm

แหล่งจ่ายไฟ Phantom 16 V (สลับได้)

ตัวควบคุมการจัดลำดับ การต่อพ่วงขา 4 และ 5 ที่ขั้ว DIN

อินพุตสาย 1 ตัว

ขั้วต่อ Cinch, แบบ unbalanced

ระดับอินพุตสูงสุด 18 / 6 / -6 dBV

อิมพิแดนส์ 20 kohm

เอาต์พุตสาย 1 ช่อง

ขั้วต่อ XLR 3 ขา แบบ balanced

ระดับสูงสุด 18 / 6 / -6 dBV (สายสัญญาณเข้า),
6 dBV (สายไมค์เข้า)

อิมพิแดนส์ <100 โอห์ม

เอาต์พุตสาย 1 ตัว

ขั้วต่อ Cinch, แบบ unbalanced

ระดับสูงสุด 18 / 6 / -6 dBV (สายสัญญาณเข้า),
6 dBV (สายไมค์เข้า)

อิมพิแดนส์ <100 โอห์ม

เอาต์พุตไมโครโฟน  

ขั้วต่อ DIN 5 ขา แบบ balanced

ระดับสูงสุด 22 / -34 / -46 dBV (สายสัญญาณเข้า),
34 dBV (สายไมค์เข้า)

อิมพิแดนส์ <100 โอห์ม

ตัวควบคุมการจัดลำดับ การต่อพ่วงขา 4 และ 5 ที่ขั้ว DIN จากอินพุต

ลักษณะอุปกรณ์

ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) 56 x 430 x 270 มม.
(กว้าง 19 นิ้วสูง 1U)

น้ำหนัก 3 กก. (6.6 ปอนด์)

การติดตั้ง ติดตั้งโดยลำพัง ตู้ชั้นวาง 19 นิ้ว

สี สีเทาเข้ม

สภาพแวดล้อม

อุณหภูมิในการทำงาน -10 ºC ถึง +55 ºC (14 ºF ถึง +131 ºF)

อุณหภูมิในการเก็บรักษา -40 ºC ถึง +70 ºC (-40 ºF ถึง +158 ºF)

ความชื้นสัมพัทธ์ <95%

ข้อมูลการสั่งซื้อ

LBB 1968/00 Plena Feedback Suppressor
ตัวประมวลผลเสียงดิจิตอลที่ทรงพลังพร้อมอัลกอริทึมสำหรับขจัดสัญญาณย้อนกลับที่ได้รับการจด
สิทธิบัตร
เลขที่ใบสั่งซื้อ LBB1968/00
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