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AudiaFLEX é uma versão expandida da Audia®, a referência em sistemas de áudio digital para instalações 

de som de profissionais exigentes. AudiaFLEX fornece o mesmo software fácil de usar e algoritmos 

funcionais, porém com muito maior flexibilidade na escolha de configurações de I/O. Entradas e 

saídas podem ser especificadas por pares, em qualquer combinação, até um total de 24. Todas as 

configurações possíveis de I/O estão disponíveis com ou sem CobraNet®, para sistemas multi-dispositivos 

ou independentes. O software intuitivo fornece recursos de projeto de sistema de áudio via computador 

e permite a fácil seleção, visualização e calibração de numerosos componentes de áudio: misturadores, 

combinadores, matrizes, equalizadores, filtros, crossovers, dinâmica, roteadores, Delays, controles 

remotos, medidores, geradores, diagnósticos, etc. Uma vez que um projeto de sistema é compilado, ele é 

baixado na AudiaFLEX, onde pode então ser controlado através de sistemas de terceiros como o AMX® e 

Crestron®, via software daVinci™, e/ou através de painéis de controle remoto Audia dedicados.

CARACTERÍSTICAS
• até 24 entradas/saídas, com ou sem CobraNet

• entrada (IP-2), cancelamento de eco (AEC-
2HD), telefone (TI-2), saída (OP-2e), & cartões de 
amplificador (PA-2)

• expansores de entrada e saída (8 canais/CobraNet)

• exibição na tela do projeto de áudio inteiro

• configuração/controle via PC/laptop (Ethernet)

• controle de terceiros através de RS-232 ou TCP/IP 

• paineis de controle remoto para níveis, pré-definições, 
etc.

• ferramentas de diagnóstico incorporadas

• codificação de segurança multi-nível

• tamanho ilimitado de sistema

• conformidade RoHS e práticas de aterramento AES

• CE marcado e UL/C-UL listado

• coberto pela garantia da Biamp Systems

• Capacidade de selecionar, visualizar e calibrar: 

• Misturadores: padrão, automático, matriz, 
combinadores

• Equalizadores: gráfico, paramétrico, feedback

• Filtros: HPF, LPF, high shelf, low shelf, all-pass

• Crossovers: 2 vias, 3 vias, 4 vias

• Dinâmica: nivelador, comp/limitador, ducker, ANC

• Roteadores: 2x4 ~ 56x56

• Atrasos: 0 ~ 2000 ms

•  Controles: níveis, mudos, predefinições, 
programadores, portas lógicas, comandos RS-232, etc.

• Medidores: sinal presente, pico, RMS

• Geradores: tom, ruído rosa, ruído branco

• Diagnósticos: função de transferência

DADOS TÉCNICOS
AUDIAFLEX
PLATAFORMA DE ÁUDIO DIGITAL
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ESPECIFICAÇÃOES PARA ARQUITETOS E ENGENHEIROS
A Plataforma de Áudio Digital deve estar disponível em várias configurações de I/O. Entradas/saídas devem ser 
especificadas em pares, até um total de 24. Entrada de Mic/Linha (IP-2), Cancelamento de Eco Acústico (AEC-
2HD), Interface de Telefone (TI-2), Saída de Mic/Linha (OP-2e) e opções de entrada/saída de amplificador (PA-2) 
devem estar disponíveis. Entradas/saídas devem ser analógicas, com conversores A/D e D/A de 24 bits internos 
operando com uma taxa de amostragem de 48kHz. Todo o processamento interno será digital (DSP). Entradas e 
saídas eletronicamente equilibradas devem ser fornecidas em plug-in nos conectores barrier-strip. Entradas e saídas 
devem ser individualmente programáveis para sinal de nível de microfone ou linha. Unidades de expansão, utilizando 
CobraNet®, devem estar disponíveis em versões de 8 canais, para adicionar entradas/saídas analógicas ou digitais a 
um sistema.

Cada configuração de hardware deve incluir seis DSPs de ponto flutuante de 60MHz 32 bits. Software deve 
ser fornecido para criação/conexão de componentes de sistema DSP dentro de cada unidade de hardware. 
Comunicações Ethernet devem ser utilizadas para o controle de software, configuração e distribuição de DSP. Cada 
configuração de hardware deve estar disponível com CobraNet (para aplicações multi-unidade) ou sem CobraNet 
(para aplicações independentes). Todas as conexões CobraNet e Ethernet devem ser via cabo CAT5 ou fibra ótica. 
Após a programação inicial, os sistemas podem ser controlados por comunicação serial TCP/IP ou RS-232 por 
sistemas de controle de terceiros (tais como AMX® e Crestron®), por computador ou por dispositivos de controle 
remoto dedicados. Software deve operar em um computador, com placa de rede instalada, executando o Windows®. 
A Plataforma de Áudio Digital devem ser marcadas por CE, listadas por UL/C-UL, e devem incorporar práticas 
AES48-2005 Grounding & EMC. A Plataforma de Áudio Digital devem estar em conformidade com a Diretiva RoHS. 
A garantia deve ser de cinco anos.

A Plataforma de Áudio Digital deve ser AudiaFLEX.
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PAINEL TRASEIRO DO AUDIAFLEX CM 12X12

Puerto serial de control
~100-240 V
50/60 Hz

150 vatios

Solo conexiones CobraNet®

secundarias

Pat. EE. UU. N.° 4,922,536

primarias

enlace

Bus de control remoto
cableado clase 2

Conectores NEGROS = SALIDASConectores AMARILLOS = SALIDAS AMP Conectores VERDES = ENTRADAS

24 VDC
1,5 A

terminación alta bajaEthernet

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA 
ELÉCTRICA. NO ABRIR.

EER
C UU.

52SJ
EN LISTA

Entrada 1

Entrada 2
Salida 23

Salida 24

Entrada 3

Entrada 4
Salida 21

Salida 22

Entrada 5

Entrada 6
Salida 19

Salida 20

Entrada 7

Entrada 8
Salida 17

Salida 18

Entrada 9

Entrada 10
Salida 15

Salida 16

Entrada 11

Entrada 12
Salida 13

Salida 14

Entrada 13

Entrada 14
Salida 11

Salida 12

Entrada 15

Entrada 16
Salida 9

Salida 10

Entrada 17

Entrada 18
Salida 7

Salida 8

Entrada 19

Entrada 20
Salida 5

Salida 6

Entrada 21

Entrada 22
Salida 3

Salida 4

Entrada 23

Entrada 24
Salida 1

Salida 2

Conectores NARANJAS = ENTRADAS AEC

enlace / actividad

en uso / conductor

LED

Instrucciones de instalación:  Interfaz telefónica TI-2
Este dispositivo debe ser instalado por personal capacitado.
Las conexiones a la red telefónica se deben hacer con cable de 
cobre sólido AWG N.º 26 para lograr una seguridad duradera.

MODELO TI-2 DE BIAMP SYSTEMS
US:6RMBR00BAUDIATI2

IC:3184A-AUDIATI-2

BIAMP SYSTEMS
diseñado y ensamblado en los EE. UU.

www.biamp.com

ESPECIFICAÇÕES DO AUDIAFLEX (AS ESPECIFICAÇÕES DE ÁUDIO DADAS REFLETEM O USO DE IP-2 E OP-2e)

Resposta de frequência  
(20Hz~20kHz, saída de +4dBu):

 
+0/-0.4dB

Alimentação phanton power: +48 VDC 
 (7mA/entrada)

THD+N (20Hz~20kHz): 
 Ganho de 0dB, entrada de +4dBu: 
 Ganho de 54dB, entrada de -50dBu:

 
< 0,006% 
< 0,040%

Cross Talk (canal a canal em 1kHz): 
 Ganho de 0dB, entrada de +4dBu: 
 Ganho de 54dB, entrada de -50dBu:

 
< -85dB 
< -75dB

EIN (20Hz~20kHz, ganho de 66dB, 150Ω):  -125dBu Faixa de Ganho de Entrada (passos de 6dB): 0 - 66dB

Faixa Dinâmica (20Hz~20kHz, ganho de 0dB): > 108dB Taxa de Amostragem: 48kHz

Impedância de Entrada (equilibrada): 8kΩ Conversores A/D - D/A: 24 bits

Impedância de Saída (equilibrada): 200Ω Consumo de Energia  
(100~240VAC 50/60Hz):

 
< 150W

Entrada Máxima: +24dBu Conformidade:
FCC Parte 15B (EUA)

CE marcado (Europa)
UL e C-UL listados (EUA e Canadá)

RCM (Austrália)
EAC (União Aduaneira da Eurásia)

Diretiva RoHS (Europa)

Saída Máxima: +24dBu

Dimensões totais: 
 Altura: 
 Largura: 
 Profundidade: 
 Peso (máx, totalmente carregado com cartões PA-2):

 
89 mm 

483 mm 
283 mm 

6,9 kg


