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CARACTERÍSTICAS
• 16 conexões lógicas que podem ser usadas como 

entradas ou saídas

• Quatro dessas 16 conexões podem ser usadas como 
entradas de controle de tensão

• As entradas podem controlar as ações dentro do 
software, incluindo: predefinições, mudo, submersão, 
combinação de sala, funções de Chamada, e muito mais

• Saídas podem desencadear delay, indicadores 
de status, ou fornecer entrada lógica para outros 
equipamentos controláveis

• Porta serial para a saída de strings de comando

• Conecta-se ao Tesira SERVER, SERVER-IO ou 
TesiraFORTÉ pela Ethernet

• Alimentado por PoE

• LEDs do painel frontal para indicações de status do 
dispositivo

• RoHS compatível e AES aterrado

• Coberto pelos Sistemas Biamp com 5 anos de 
garantia

BENEFÍCIOS
• A interface lógica permite que o Tesira controle ou responda aos controles a partir de outros equipamentos

• Todas as conexões podem ser configuradas como entrada ou saída

• As conexões adicionais de controle de voltagem permitem funções de controle que são variáveis, em vez de ligar/
desligar apenas

A Tesira® EX-LOGIC é uma caixa de lógica half-rack para uso com dispositivos Tesira SERVER, SERVER-IO e 

TesiraFORTÉ. A EX-LOGIC fornece entradas e saídas lógicas e, por meio do software, pode ser configurada 

como interface de controle. Existem 16 conexões que podem ser usadas como entradas ou saídas. 12 das 

conexões são projetadas como conexões lógicas apenas e aceitarão fechamento do contato ou 5V TTL 

quando usadas para lógica ou consumo máximo de 40V/300mA para saída. As quatro conexões restantes 

também podem ser usadas para conexões lógicas ou como entradas de controle de tensão variável (por 

exemplo, a interface para um potenciômetro). Além disso, qualquer das 16 conexões pode ser configurada 

para recurso direto de driver para LED. A EX-LOGIC também fornece uma porta serial para a saída de 

strings de comando que pode ser usada para enviar comandos de ação para outros equipamentos no 

sistema. O EX-LOGIC se comunica com a rede Tesira para transmissão de dados, configuração e controle, e 

é alimentado por PoE.

DADOS TÉCNICOS
TESIRA® EX-LOGIC
CONTROLE DE LÓGICA E EXPANSOR DE INTERFACE
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PAINEL TRASEIRO DO TESIRA EX-LOGIC

ESPECIFICAÇÃO PARA ARQUITETOS E ENGENHEIROS
O expansor lógico será projetado exclusivamente para uso com dispositivos Tesira server. Os expansores serão 
construídos em um chassi half-rack e alimentados pro PoE. A conexão com o servidor para configuração e 
controle de software será feita via Ethernet. O expansor deverá ter 16 conexões que podem ser configuradas como 
controles lógicos de entrada ou saída Como entradas, as conexões aceitarão fechamento do contato ou sinal 
de entrada 5V TTL. Como saídas, as conexões serão coletor aberto e consumo de até 40V/300mA. Além disso, 
quatro das conexões serão configuráveis para operar como conexões variáveis de controle de voltagem. Essas 
conexões aceitarão uma entrada variável ou fornecerão uma saída variável de terra a +5V. Além disso, qualquer das 
16 conexões pode ser configurada para recurso direto de driver para LED. O expansor deverá incorporar as práticas 
AES48-2005 Grounding and EMC e deve estar em conformidade com a Diretiva 2002/95/EC da UE e a Diretiva 
RoHS. A garantia deve ser de cinco anos. O expansor lógico será Tesira EX-LOGIC.

TESDS-309-1411-PT-R1

ESPECIFICAÇÕES DA TESIRA EX-LOGIC

Trigger de Entrada Lógica: Fechamento de contato 
 ou 5V TTL

Dimensões totais:
 Altura: 
 Largura: 
 Profundidade: 
 Peso:

38 mm 
216 mm 
197 mm 

1 kg

Driver de LED: 5V/10mA por saída

Conexão de Rede do Sistema: Ethernet

Alimentação: PoE IEEE 802.3af 
 na classe 1

Conformidade:
FCC Parte 15B (EUA)

CE marcado (Europa)*
RCM (Austrália)

EAC (União Aduaneira da Eurásia)
Diretiva RoHS (Europa)

Tipo do Saída Lógica: Coletor aberto 
Consumo e 40V/300mA por saída

* Requer marcação CE no dispositivo de inserção PoE


