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Tribunal Governador George Deukmejian,
Long Beach, Califórnia, EUA
Biamp Systems fornece solução de áudio à prova de falhas para tribunal histórico 
da Califórnia

Estudo de caso: Governo

Tribunais modernos estão mudando conforme instalações judiciais continuam a adotar 
características arquitetônicas impressionantes, integrando um design acolhedor e seguro 
e tecnologia de ponta. Um exemplo perfeito é o tribunal Governador George Deukmejian, 
localizado em Long Beach, Califórnia, que embarcou em um projeto ambicioso de construção 
para criar uma instalação segura, aprimorando processos e melhor atendendo à comunidade. 

Precisávamos de um sistema que fosse capaz 
de fornecer dados de áudio de forma confiável...
respeitando a acústica dos materiais instalados em 
todo o edifício. Sabíamos por experiência própria 

que os equipamentos da Biamp poderiam 
lidar facilmente com os níveis de escopo 
e personalização que requeremos.
-Frank Vass, Gerente de engenharia
ExhibitOne Corporation
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Conhecida por suas longas filas, salas de espera superlotadas e ineficiência geral, a 
instalação de 55 anos foi considerada uma das instalações judiciais mais desatualizadas 
e inseguras no país. Além de estar abandonada, existiam preocupações que incluíam a 
segurança sísmica do edifício a escadas rolantes com defeito. Devido a limitações de espaço 
do edifício, os presos muitas vezes transitavam com os juízes nos corredores públicos — 
causando preocupações adicionais de segurança. O estado da Califórnia trabalhou com 
um consórcio privado – Long Beach Judicial Partners LLC – para construir e administrar 
as instalações deste projeto único. O resultado é uma instalação completamente nova que 
atende às necessidades da comunidade de Long Beach, além de fornecer um centro judicial 
que atende 5.000 pessoas que usam o tribunal todos os dias. 

“A cidade de Long Beach tinha extrema necessidade de um novo tribunal com o melhor em 
termos de tecnologia, conceitos de design e materiais modernos para criar um ambiente 
modernizado, que atende às necessidades do sistema judicial e os cidadãos da Califórnia,” 
disse Frank Vass, gerente de engenharia da ExhibitOne Corporation, o integrador de sistema 
responsável por este projeto. “Isso significa repensar todo o espaço, desde o fluxo de 
tráfego de cidadãos esperando para comparecer ao tribunal para assegurar que salas de 
tribunal lado a lado fossem suficientemente isoladas para manter o ambiente necessário 
durante os processos judiciais.” 

Estamos usando os produtos Biamp em 
ambientes de sala de tribunal há muitos anos 
e é um benefício adicional saber que podemos ajustar 
o sistema em tempo real para enfrentar qualquer 
desafio — técnico ou estrutural.

-Frank Vass, Gerente de engenharia
ExhibitOne Corporation

O DESAFIO
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Com diversos materiais novos sendo integrados em projetos de construção contemporânea, 
garantir o fornecimento perfeito de AV significava criar uma solução de áudio que atendia às 
complexidades resultantes de espaços de diferentes tamanho, configurações e uso. Dentro do 
novo tribunal de US$ 347 milhões, Governador George Deukmejian, a ExhibitOne precisava 
assegurar que todos os sistemas de áudio e vídeo implementados no edifício de 531.000 pés 
quadrados poderia produzir os resultados necessários para uma instalação à prova de falhas. 
Isto significava selecionar sistemas e componentes de missão crítica para 31 salas, espaços de 
júri e sala de equipamentos de áudio/vídeo do tribunal. Além disso, o tribunal necessitava de 
recursos de videoconferência portátil para facilitar rapidamente a comunicação visual externa, 
além da capacidade de estender o sistema de pager em todo o edifício quando necessário. 

Para garantir recursos robustos de áudio em todo o edifício, a ExhibitOne selecionou o 
portfólio de soluções de áudio comerciais de processamento de sinal digital (DSP) da Biamp 
Systems. Usando uma combinação premiada Tesira® e Audia® de plataformas de áudio digital 
da empresa, o integrador foi capaz de fornecer recursos de áudio de alta qualidade para uma 
variedade de áreas, de salas de conferência judiciais a salas de reunião do júri e muito mais. 

“O tamanho do sistema de áudio do tribunal o torna uma instalação extremamente única,” 
disse Vass. “Precisávamos de um sistema que poderia fornecer dados áudio de forma 
confiável — mesmo em situações de sobrecarga — respeitando a acústica dos materiais 
instalados em todo o edifício. Sabíamos por experiência própria que os equipamentos da 
Biamp poderiam lidar facilmente com os níveis de escopo e personalização que requeremos. 
A flexibilidade, força e confiabilidade da solução combinada Tesira-Audia nos permitiu 
atender todas as exigências técnicas, fornecendo capacidade de ajustar o sistema facilmente, 
conforme alterações aos requisitos do sistema surgiam. A equipe de vendas e suporte 
da Biamp foi fundamental para concluir este grande projeto a tempo — agradecemos à 
dedicação incrível que eles têm por seus parceiros.”

SOLUÇÃO

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA

 

O Tesira SERVER-IO forneceu a base para cada sistema de áudio do tribunal enquanto  
a ExhibitOne instalou dispositivos AudiaEXPI/O-2, fornecendo aos funcionários a 
capacidade de interconexão com quatro carrinhos de teleconferência  de vídeo  
portátil. O espaço do júri também conta com um NPS-1 para satisfazer requisitos  
de pager da sala.

TESIRA

COMPONENTES: 

(1) Tesira SERVER-IO
• (1) Placa AVB-1
• (1) Cartão SCM-1
• (7) Cartões SEC-4
• (3) Cartões SOC-4
• (1) Cartão STC-2 

(1) Tesira SERVER-IO
• (1) Placa AVB-1
• (1) Cartão SCM-1
• (1) Cartão SIC-4
• (1) Cartão SEC-4
• (4) Cartões SOC-4
• (1) Cartão SVC-2

(1) Tesira SERVER-IO
• (1) Placa AVB-1
• (1) Cartão SCM-1
• (2) Cartões SOC-4

AUDIA
(5) AudiaEXPI-4
(1) AudiaEXPO-4
(4) AudiaEXPI/O-2
(2) NPS-1
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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 premiado da Biamp inclui o sistema de mídia Tesira® para as redes 
de áudio digital, a Plataforma de Áudio Digital Audia®, os processadores digitais de sinal 
Nexia®, a tecnologia de AEC Sona™ e o Endereço Público de Rede e o Sistema de Evacuação 
de Voz 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, Oregon, EUA, com operações 
adicionais de engenharia em Brisbane, Austrália. Para obter mais informações sobre a 
Biamp, visite o site www.biamp.com.

SOBRE A BIAMP SYSTEMS

Inaugurado em setembro de 2013, a instalação é o primeiro tribunal novo de grande porte 
construído no estado da Califórnia em mais de 40 anos. A nova instalação fornece 416.000 pés 
quadrados para 31 salas de tribunal individuais, além de outros 115.000 pés quadrados para 
órgãos judiciais do condado e espaço de varejo, com um total de 531.000 pés quadrados de 
eficiência e design. Vencedor do 2014 Los Angeles Business Journal’s Commercial Real Estate 
Project of the Year, o edifício também possui um átrio com janelas grandes, pátio exterior e 
paredes de vidro para fornecer ao interior uma sensação mais espaçosa e iluminada. 

“Em instalações de grande porte, um dos melhores benefícios do Tesira da Biamp continua 
sendo sua capacidade de fornecer todos os três protocolos em uma única plataforma. Isso 
fornece uma flexibilidade enorme para o novo tribunal, além de tornar o espaço preparado 
para o futuro,” continuou Vass. “Estamos usando os produtos Biamp em ambientes de sala de 
tribunal há muitos anos e é um benefício adicional saber que podemos ajustar o sistema em 
tempo real para enfrentar qualquer desafio — técnico ou estrutural. O cliente está satisfeito 
com os resultados. A qualidade do áudio e confiabilidade do sistema tem sido impecáveis.”

DESIGN FORTE BENEFICIAM A COMUNIDADE
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