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A Vantagem do modelo em rede da Vocia 
está na sua simplicidade. Basta conectar todos os 
componentes juntos usando cabeamento Cat5, configurar o 
software do servidor e você estará pronto para os negócios.
—Ric Burdge
Gerente técnico
proAV

St. Pancras Renaissance Hotel
Estudo de caso: negócios

A proAV traz o Áudio do Século 21 para o Tesouro de Londres do Século 19

O St. Pancras Renaissance Hotel é um dos 
edifícios mais famosos de Londres e está 
localizado no terminal do trem Eurostar™, 
que faz a travessia do canal, na Estação 
St. Pancras. Originalmente construído 
na década de 1860, ele abriu suas portas 
como o Midland Grand Hotel em 1873, 
assim chamado depois do London Midland 
Railway (Rede ferroviária London Midland), 
que operava a partir da estação. Com seu 
estilo gótico, murais, forros decorativos 
e grandes janelas, o hotel foi um sucesso 
imediato e permaneceu sendo um dos hotéis 
mais elegantes de Londres bem na primeira 
metade do século 20. Após o fechamento 
em 1930, ele subsequentemente caiu em um 
ciclo de decadência e abandono, que durou 
60 anos.
Sua restauração começou quando o 
local do St.  Pancras foi escolhido como o 
novo terminal para o Eurostar, levando a 
um enorme programa de modernização 
de toda a estação e seus edifícios—
incluindo o Midland Grand Hotel original.  
As renovações mostraram o hotel 
restaurado à sua antiga glória em cada 
detalhe—embora com a adição de alguns 
toques ultramodernos. O novo St. Pancras 
Renaissance Hotel da Marriott foi inaugurado 
em 2010.
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Em meados de 2010, o principal empreiteiro, EMCOR Engineering Services, aproximou a 
parceria de longa data Biamp Systems à proAV, para projetar e instalar um sistema de áudio 
em rede. O sistema necessário para incorporar a mais recente tecnologia e entregar uma 
solução de áudio que reforça toda a experiência dos hóspedes, que ajuda a tornar o St. 
Pancras Renaissance Hotel um destino privilegiado para turistas e pessoas de negócios. 
Enquanto o hotel estava à procura de um sistema de áudio que pudesse ser altamente 
adaptado para atender as diferentes áreas e necessidades em todo o hotel, as principais 
considerações foram os regulamentos de construção rígidos colocados em prática pelo 
Patrimônio Inglês, a comissão de preservação e arquitetura histórica do Governo do Reino 
Unido. Os regulamentos preveem diretrizes de construção e expectativas claras para todas 
as melhorias feitas em uma estrutura identificada e protegida por esta organização. Eles 
incluem restrições rígidas sobre os materiais e as técnicas de construção, permitindo que 
construções valiosas sejam preservadas em sua forma original para o futuro. 

Como um edifício listado como grau 1, o hotel goza de uma condição altamente protegida, 
onde qualquer tipo de perfuração ou demolição é proibida, inclusive a realização de novos 
orifícios para cabos e conexões de alto-falantes. Paralelamente, a Marriott International 
estabelece diretrizes rigorosas para seus sistemas audiovisuais, a fim de manter seus elevados 
padrões de serviço ao cliente. Essas diretrizes definem especificações padrão, dependendo 
do uso de cada sala ou espaço. Os sistemas AV da Marriott variam de alto-falantes de 
qualidade inferior para música de fundo em áreas públicas de spa para alto-falantes de alta 
qualidade e unidades de entrada remotas individuais em suas salas de reuniões de negócios. 
As unidades remotas permitem qualquer fonte de áudio—tais como laptops, reprodutores 
de MP3, até mesmo sistemas de telefonia—para serem ouvidas em todos os quartos. No 
geral, elas foram responsáveis por um interessante desafio para a proAV.

DESAFIOS

Componentes: 

Vocia: 3 VA-8600, 18 AM-600 Placas, 1 MS-1, 6 WR-1, 1 DS-10

O projeto da proAV incluiu alto-falantes de gabinetes e de embutir, que foram 
instalados em todas as áreas públicas do hotel, além de alto-falantes Bose® de alta 
qualidade, montados na parede ao longo das várias salas de reuniões. Ao ligar todos 
os quartos juntos, estão três amplificadores em rede multicanal Vocia VA-8600, 
cada um alojando até oito cartões amplificadores de 600w, juntamente com o 
servidor de mensagens Vocia MS-1. A instalação também incorporou controladores 
remotos de parede Vocia WR-1 em cada uma das seis salas de reuniões, no lobby 
principal, nos bares e complexo de spa, bem como microfones da estação de 
mesa Vocia DS-10 na recepção principal. O novo sistema aproveitou a arquitetura 
descentralizada da Vocia para fornecer uma rede de amplificadores, alto-falantes 
e estações de mesa conectados por cabos Cat5 básicos e interruptores de 
Alimentação pela Ethernet (PoE) da Cisco. Isso proporciona uma solução de áudio 
confiável, que é confiável e flexível o suficiente para crescer com as necessidades do 
hotel, agora e no futuro.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA
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A flexibilidade inerente e a arquitetura baseada  
em rede da Vocia tornaram a escolha óbvia para o trabalho.
—Ric Burdge
proAV

Trabalhando com o distribuidor Polar Audio do Reino Unido, a equipe proAV projetou e 
implementou um sistema de áudio em rede de última geração para todo o hotel—incluindo um 
endereço público em rede e um sistema de evacuação por voz usando a plataforma de áudio 
em rede Vocia® da Biamp. Ao utilizar o Vocia, a proAV instalou um sistema de música de fundo 
e chamadas de voz que era escalável e robusto, o que garantia que as principais mensagens 
fossem comunicadas, não importando a situação, mesmo em casos de emergência. A natureza 
descentralizada do produto Biamp significava que não importava o que estivesse acontecendo 
no hotel, o sistema continuaria funcionando. 

A arquitetura de rede da Vocia se 
prestava perfeitamente às rígidas 
normas de construção que regem toda 
a renovação. A  única fiação necessária 
era um cabeamento Cat5 altamente 
flexível, que foi facilmente trabalhado 
através de fendas estreitas e espaços 
dentro das paredes. Graças à Vocia, o 
hotel conta agora com um sistema de 
áudio flexível, altamente resistente para 
música de fundo e chamadas de voz, 
que fornece a flexibilidade e qualidade 
de áudio que o hotel exige, juntamente 
com uma estrutura descentralizada fácil 
de gerenciar, que complementa o estado 
altamente protegido do edifício.

“A restrição à abertura de furos nas 
paredes para nossos cabos realmente nos 

obrigou a pensarmos sobre nossa proposta de design”, disse Ric Burdge, Gerente Técnico da 
proAV. “A flexibilidade inerente e a arquitetura baseada em rede da Vocia tornaram a escolha 
óbvia para o trabalho. Em algumas áreas, estávamos empurrando cabos através de rachaduras e 
cimento solto se tivéssemos que nos preocupar com mais de um cabo em cada quarto, teríamos 
dificuldades reais com a instalação!”

Burdge continua: “A grande vantagem do modelo em rede da Vocia está na sua simplicidade. 
Basta conectar todos os componentes juntos usando cabeamento Cat5, configurar o software 
do servidor e você estará pronto para os negócios. Não só torna-se muito mais fácil de instalar, 
dadas as restrições à abertura de furos para passagem de cabos, mas também podemos fazer 
toda a configuração de um local central, sem a necessidade de correr de um quarto para o outro”.

Os requisitos rígidos de construção significaram uma demora de mais de dois meses no 
assentamento dos cabos individuais. Enquanto o cabeamento estava sendo instalado, a equipe 
proAV construiu, configurou e testou o sistema Vocia externamente, antes de instalar o sistema 
completo e montar os alto-falantes. Após extensos testes, o sistema foi finalmente assinado em 
julho de 2011.

SOLUÇÃO

A BELA GRAND STAIRCASE (GRANDE ESCADARIA) NO 
ST. PANCRAS RENAISSANCE HOTEL FOI PERFEITAMENTE 

RESTAURADA À SUA ANTIGA GLÓRIA DO SÉCULO 19
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Graças à Vocia, o Renaissance Hotel da Marriott agora possui um sistema de áudio do século 21 
que complementa perfeitamente a condição de proteção e a herança vitoriana do edifício. Ela 
permite que o hotel proporcione aos seus hóspedes uma experiência audiovisual única, dando 
a equipe controle e flexibilidade para transmitir mensagens de voz para locais específicos, 
conforme necessário.

CONCLUSÃO

A Biamp Systems é uma fornecedora líder de sistemas inovadores de mídia em rede que 
abastece as instalações de áudio/vídeo mais sofisticadas do mundo. A empresa é reconhecida 
mundialmente por entregar produtos de alta qualidade e apoiar cada produto com um 
compromisso a um atendimento 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 o seu próprio conjunto de recursos específico que pode ser personalizado 
e integrado em uma ampla gama de aplicações, incluindo salas de reunião corporativas, 
centros de conferência, casas de espetáculos, cortes, hospitais, centros de transporte, campi 
e instalações com vários prédios.

Fundada em 1976, a Biamp está sediada em Beaverton, Oregon, EUA, com operações adicionais 
de engenharia em Brisbane, Austrália e Rochester, Nova Iorque. Para mais informações sobre 
a Biamp, visite www.biamp.com.
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