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CARACTERÍSTICAS
• Canais 64 x 64 de redes Dante

• Duas conexões RJ-45 para primário e secundário

• Fluxos simultâneos de até 32 x 32

• Blocos explícitos de entrada e saída Dante 
software Tesira

• Pode ser instalada em conjunto com placas AVB-1 
e 1-SCM

• Controle e configuração do sistema via Ethernet 

• RoHS compatível e AES aterrado

• Coberto pelos Sistemas Biamp de 5 anos de garantia

BENEFÍCIOS
• Fornece áudio digital adicional de rede sobre o protocolo Dante

• Expande os benefícios do processamento do Tesira para sistemas de terceiros

• Pode vir instalada de fábrica ou ser instalada no campo

• Placas I/O modulares podem ser combinadas em ambos no SERVER Tesira ou no SERVER-IO

• Operação simultânea com protocolos CobraNet, AVB e Dante

A Tesira DAN-1 é uma placa de rede de áudio digital opcional para o SERVER ou a SERVER-IO que lhes 

permite a interface com outros dispositivos de áudio utilizando o protocolo de rede Dante™ Audinate®. A 

placa DAN-1 pode vir instalada de fábrica ou ser instalada no campo. Apresentando o módulo Brooklyn 

II, a DAN-1 permite até 64 x 64 canais de áudio digital com entrada e saída de um sistema Tesira. Os 

blocos explícitos de entrada e saída no software de configuração do Tesira podem ser usados para 

roteamento do sinal que entra e sai por protocolo Dante. A DAN-1 pode ser instalada em um SERVER 

juntamente com a interface de rede de áudio e vídeo AVB-1 e também pode ser instalada na SERVER- IO 

em várias combinações, com placas de AVB-1 e 1-SCM CobraNet®, tornando a plataforma Tesira um 

poderoso sistema AVB.

DADOS TÉCNICOS
TESIRA® DAN-1 
PLACA DE REDE DE ÁUDIO DIGITAL



A: 9300 S.W. Gemini Drive Beaverton, OR 97008 EUA          T: +1 503.641.7287          W: www.biamp.com

ESPECIFICAÇÕES DA TESIRA DAN-1

Canais de áudio entrada/saída: Até 64 x 64
Taxa de Amostragem:  48kHz
Fluxos de áudio entrada/saída: Até 32 x 32, simultâneos

Conformidade: Aterramento AES48-2005 e práticas EMI
 Diretiva RoHS (Europa)

ESPECIFICAÇÃOES PARA ARQUITETOS E ENGENHEIROS
A placa de rede de áudio digital é deve ser concebida para instalação de fábrica ou no campo. A placa deve ser 
instalável em SERVER Tesira ou SERVER-IO. A placa deve estar equipada com duplos conectores RJ-45, permitindo 
interface com dispositivos utilizando o protocolo de rede Dante™ Audinate®. A placa deve estar equipada com um 
módulo Brooklyn II para até 64 x 64 canais de transmissão de áudio digital Dante. A placa deve operar em um único 
chassi ou sobre um sistema Tesira maior em conjunto com outros protocolos de rede digitas, incluindo CobraNet® e 
AVB. A placa deve ser endereçável pelo software de controle Dante Audinate para roteamento externo de sinal para 
o sistema Tesira. A placa deve satisfazer todos os critérios de desempenho, conforme especificado pela Audinate 
para o módulo Brooklyn II. A placa deve incorporar práticas de aterramento AES48-2005 e EMC e deve estar em 
conformidade com a diretiva RoHS. A garantia deve ser de cinco anos. A placa deve ser Tesira DAN-1. 


