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CARACTERÍSTICAS
• Rendimento elevado para captação à distância 

• Otimizado para reconhecimento de voz 

• Imunidade contra interferência de RF 

• Opera com alimentação fantasma de 18-52 V

• Direcionalidade do tipo apontar e disparar 

• Circuito de pré-amplificador integrado miniaturizado 

• Nenhum adaptador de alimentação externa necessário 

• diafragma de vapor de ouro de 12 mm 

• Ruído extremamente-baixo, alta sensibilidade 

• Disponível com uma cápsula cardioide ou  
super-cardióide

• Caixa de derivação opcional disponível

• Coberto pela garantia de 3 anos

O CM1-6W e CM1-6WS são microfones de condensador miniaturizados 

com um pré-amplificador totalmente integrado projetado com altíssima 

sensibilidade para captação a distância. Os aplicativos principais para o CM1 

incluem sistemas de videoconferência instalados no teto, ensino à distância, 

quartos de hospital, vigilância e sala de captação ambiente. 

Eles têm imunidade completa contra interferência de RF causada por 

telefones celulares e dispositivos GSM. O CM1 está disponível com uma cápsula 

cardioide (CM1-6W) ou uma cápsula super-cardióide (CM1-6WS), permitindo 

que o microfone seja usado em uma ampla variedade de aplicações.

O CM1 é fácil de instalar, exigindo apenas um furo de 15,9 mm no teto, sem 

necessidade de ferramentas adicionais. O conjunto de cabos está equipado 

com um conector Phoenix. Para instalações onde não há disponibilidade de um 

cabo plenum certificado, uma caixa de junção metal niquelada opcional está 

disponível.

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

Cabo de microfone integrado de doze polegadas (304,8 mm) com conector Phoenix (CONN170F).

O conector fêmea Phoenix (CONN170M) também é fornecido para conexões fáceis, sem necessidade de solda.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
JB-CM1 - Caixa de junção de metal para armazenar conectores e cabos plenum certificados onde obrigatório por  
lei/regulamentação.

VARIAÇÕES DE MODELO
CM1-6W - Revestimento branco, cápsula cardióide, tipo gooseneck 152,4 mm

CM1-6WS - Revestimento branco, cápsula super-cardióide, tipo gooseneck 152,4 mm

DADOS TÉCNICOS
CM1-6W Y CM1-6WS
MICROFONE DE TETO COM NÍVEL ALTO DE SAÍDA

APLICAÇÕES 
• Videoconferências

• Ensino à distância

• Vigilância 

• Procedimentos médicos e hospitalares

• Sala de captação
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ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO PARA ARQUITETOS E ENGENHEIROS
O microfone deve ser do tipo condensador com uma cápsula de 
rosca modular, disponível em padrões polares cardióide e super-
cardióide. O microfone deve ser protegido contra interferência de 
RF. O microfone deve ter um circuito pré-amplificador totalmente 
integrado, eliminando a necessidade de um módulo de pré-
amplificador remoto. O microfone deve operar em 18-52 V DC e 
a impedância de saída nominal deve ser igual a 150 ohms a 1 kHz. 
O microfone tem uma sensibilidade de 37 mV/Pa em 1 kHz. O 
microfone deve ter um nível máximo de SPL de dB ≥ 130 com THD 
de 0,5%. O microfone deve ser usinado de latão e as dimensões 
devem ser de 12 mm de diâmetro por 54 mm de comprimento. 
O microfone deve ser o Biamp CM1. 

Tipo de Transdutor: Condensador

Resposta de frequência: 60 Hz - 10 kHz

Padrão polar: Cardióide 
 Super-cardióide

Impedância de saída: 150 Ohm

Sensibilidade: 37mV / Pa @ 1 kHz

Taxa sinal/ruído (ponderação A):  72 dB

Nível de ruído equivalente (ponderação A): 22 dB

SPL máximo (em .5% THD):  ≥ 130 dB

Intervalo dinâmico:  108 dB

Requisitos de alimentação:  18 - 52V fantasma

Conector: 3 pinos mini-XLRm

Polaridade: Pressão positiva no diafragma produz voltagem 
 positiva no pino 2 em relação ao pino 3

Gabinete/Acabamento: Aço e cobre 
 Revestimento em pó

Peso: 20 g

Comprimento: 54 mm

FREQUÊNCIA/POLARES

VISTA EXPLODIDA

CM1-6W

PLENUM
CAIXA 
CERTIFICADA

CONECTORES
MACHO 
E FÊMEA 
PHOENIX

DIMENSÕES (MM)

ALÍVIO DE 
TENSÃO 
DE LATÃO 
PARA CABO 
EXTERNO

PORCA DE 
MONTAGEM 
EMBUTIDA

Todas as especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Cardioide Super-cardióide

FUNCIONAMENTO
O CM1 é um microfone de baixa impedância e deve ser conectado a uma entrada de "nível de microfone" em seu 
console, mixer ou dispositivo de gravação. O CM1 requer alimentação fantasma e NÃO irá funcionar sem tensão 
de alimentação fantasma (18-52 volts) que está disponível em dispositivos de mixagem e pré-amplificadores de 
microfone profissionais. Se a alimentação fantasma não estiver disponível em seu equipamento, você terá que 
adquirir uma alimentação fantasma externa. Evite ligar ou desligar o microfone dentro ou fora do sistema de áudio, 
a menos que o canal seja silenciado ou o volume do sistema seja completamente reduzido. A não observância pode 
resultar em um ruído alto de "estalo" que poderia danificar seriamente os alto-falantes no sistema de som.
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