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Centro de Convenções 
e Exibições de Hong Kong

Estudo de caso: Empresarial

O Centro de Convenções e Exibições de Hong Kong instala com urgência o Sistema 
DSP necessário entre uma programação lotada de eventos

Já estamos utilizando 
o Audia e o Nexia® há 
alguns anos e de modo 
similar

O Tesira® 
foi mais 
fácil de 
instalar e 
programar.
 –Roy Lo
China-Tech Engineering Co.

Desde sua abertura em 1988, o Centro de Convenções e Exibições de Hong Kong (HKCEC) 
é sem dúvida o edifício mais emblemático da ilha. O HKCEC passou por expansão 
e atualização significativas desde então e agora oferece um espaço de exibição de 
aproximadamente 83.000 metros quadrados, com 92.000 metros quadrados de espaço 
multiuso para locação. 

O salão de convenções e os dois teatros têm alta demanda. A programação do HKCEC 
normalmente inclui reuniões, shows, banquetes, e eventos especiais. O salão de convenções, 
que se intercala com espaços maiores, tem salas menores equipadas com videoconferência, 
teleconferência, links de satélite e interpretação simultânea em até oito idiomas. Muitos 
equipamentos analógicos originais são usados diariamente e, graças à manutenção regular, 
ainda estão em perfeitas condições de funcionamento.
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Apesar da manutenção regular realizada 
no equipamento AV analógico original, 
uma falha recente na infraestrutura de 
DSP exigiu a instalação urgente de um 
novo sistema de DSP. Mais importante 
ainda, o integrador teria que contornar a 
agenda lotada da HKCEC. YH Shum, diretor 
do integrador escolhido, a China-Tech 
Engineering Company, explica melhor a 
situação: “A HKCEC não pode simplesmente 
cancelar os eventos agendados ou parar 
seu negócio. Embora nós pudéssemos ter 
fechado o prédio e concluído a instalação 
de forma relativamente rápida, optamos 
por contornar a agenda lotada de eventos 
da HKCEC, permitindo que ela honrasse os 
seus compromissos com os seus clientes. 
A instalação foi simplificada por não 
precisar passar um novo cabeamento”.

O DESAFIO

Componentes: 

Tesira: 1 SERVER-IO, 12 placas de I/O consistindo de 10 placas SIC-4 
e 2 placas SOC-4, 2 EX-MOD, 3 placas EOC-4, Compensação de ruído 
ambiente AmbientSense™; Switch GS724 AVB Netgear®

As 12 placas de I/O no SERVER-IO permitem até 48 canais de entrada e saída 
de áudio, tais como níveis de linha e microfone, interfaces de VoIP e de telefone. 
As 10 placas SIC-4 e as duas SOC-4 oferecem canais de áudio que incluem 
alimentação fantasma +48V, mudo, inversão de nível e sinal, e referência de 
saída de escala completa. O AmbientSense de Tesira foi instalado para ajustar 
automaticamente os níveis de áudio no saguão. Os microfones sensíveis 
instalados detectam os níveis de ruído ambiente no saguão e a tecnologia 
AmbientSense usa um algoritmo DSP adaptável para aumentar ou diminuir 
o volume da música e a paginação adequadamente, o que garante que nenhuma 
das comunicações da HKCEC estará muito alta ou muito baixa. Os expansores 
modulares EX-MOD ampliam os canais disponíveis de I/O de áudio e podem 
ser ajustados com facilidade, enquanto a HKCEC continua a crescer e adicionar 
funcionalidades ao seu sistema AV. 

ESPECIFICIDADES DO SISTEMA

A instalação 
foi 
simplificada 
por não 
precisar 
passar 
um novo 
cabeamento.
–Roy Lo
China-Tech Engineering Co.
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A proposta apresentada pela China-Tech Engineering Company foi aprovada e o projeto 
de sistema incorporou perfeitamente a E/S escalável modular, os DSPs e os terminais 
de rede no sistema AV analógico existente. Além disso, o backbone de mídia digital do 
sistema proposto ultrapassa os requisitos à prova de futuro da HKCEC, com uma provisão 
para até 420 x 420 canais de áudio digital.

A solução criada pela China-Tech Engineering usou um transporte de mídia digital 
primário. Este sistema de mídia em rede baseado em DSP utiliza o AVB (Audio Video 
Bridging) para transportar fluxos de mídia através das redes Ethernet usando a 
infraestrutura de cabeamento existente e os sistemas analógicos instalados anteriormente, 
o que reduziu significativamente o custo para a HKCEC, a quantidade de trabalho e o 
tempo necessário da China-Tech Engineering.

O novo sistema DSP da HKCEC está montado em um rack na sala principal de controle, 
atrás do salão de convenções. Graças à configuração do sistema, foi possível conceber 
uma abordagem particionada e dividir as partes do sistema sem afetar as partes existentes 
que estavam funcionando bem. Por exemplo, o salão de convenções pode ser dividido em 
três seções, cada seção com exigências personalizadas de AV.

A SOLUÇÃO

Os amplificadores E-V CPS e um Tesira SERVER-
IO funcionam em harmonia. A capacidade 
do Tesira de se conectar a uma infraestrutura 
existente proporcionou um custo reduzido para 
o usuário final e menor tempo de instalação para 
o integrador.

Equipamento de áudio 
desenvolvido e instalado em 
1980 recebe um novo sopro de 
vida graças ao Tesira. Ambos os 
teatros da HKCEC ainda usam 
equipamentos instalados em 
1989 e 2004.

Os antigos e os novos
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Com o Biamp Tesira como o transporte primário de mídia digital, esta solução de sistema 
de mídia em rede baseada em DSP uniu as redes AV novas e antigas com redundância 
completa do sistema, flexibilidade e escalabilidade à prova de futuro, e um sistema de 
suporte garantido.

SOM INTEGRADO UNINDO O PASSADO E O PRESENTE

A Biamp Systems é um fornecedor líder de sistemas inovadores de rede de mídia que 
alimentam as instalações de áudio/vídeo mais sofisticadas do mundo. A empresa é 
reconhecida mundialmente por entregar produtos de alta qualidade e fornecer suporte de 
cada produto com um compromisso de serviço ao cliente excepcional.

O conjunto de produtos premiados da Biamp inclui o sistema de mídia Tesira® para rede 
de áudio digital, a plataforma de áudio digital Audia®, os processadores de sinal digital 
Nexia®, o algoritmo AEC Sona™ e o sistema de evacuação por voz e orientação do público 
por rede Vocia®. Cada um tem seu próprio conjunto específico de recursos, que podem ser 
personalizados e integrados em uma grande variedade de aplicações, incluindo salas de 
reuniões corporativas, centros de conferências, casas de espetáculos, tribunais, hospitais, 
centros de transporte, campus e instalações com vários edifícios.

Fundada em 1976, a Biamp está sediada em Beaverton, no Oregon, EUA, com operações 
adicionais de engenharia em Brisbane, Austrália. Para obter mais informações sobre a 
Biamp, visite www.biamp.com.

SOBRE A BIAMP SYSTEMS

Os 256 canais e os canais 420 x 
420, fornecidos pelo Tesira, 

serão mais do 
que suficientes 
para as 
necessidades 
dos nosso 
cliente nos 
próximos anos.
–Roy Lo
China-Tech Engineering Co.

http://biamp.com/default.aspx
http://biamp.com/default.aspx
http://biamp.com/default.aspx
http://biamp.com/default.aspx
http://biamp.com/default.aspx

