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

DADOS TÉCNICOS 
TESIRA® EX-MOD
EXPANSOR MODULAR DE 12 CANAIS

BENEFÍCIOS

• Até três placas I/O em qualquer combinação: EIC-4, EEC-4, EOC-4 e EIOC-4 

• Oferece colocação remota de recursos de entrada e saída

• A configuração I/O exata pode ser personalizada especificamente para a zona local

• O design modular permite a flexibilidade para alterar ou ampliar o sistema 

CARACTERÍSTICAS

•  Até três placas I/O em qualquer combinação: EIC-4, 
EEC-4, EOC-4 e EIOC-4

• Até 12 canais totais de áudio analógico

•  Conexão AVB ao sistema Tesira para redes de áudio, 
configuração e controle

•  LEDs do painel frontal para indicações de status do 
dispositivo

• Fonte de alimentação universal interna

• Montagem em rack (1RU)

• CE marcado, UL listado e RoHS compatível

• Coberto pelos Sistemas Biamp com 5 anos de garantia

ESPECIFICAÇÃOES PARA ARQUITETOS E ENGENHEIROS

O expansor modular deve ser projetado exclusivamente para uso com dispositivos Tesira SERVER, SERVER-IO e 
TesiraFORTÉ AVB. O expansor deve ser capaz de suportar até três placas de quatro canais cada, para um total de 
12 canais de entradas e saídas de áudio analógico em várias combinações. O expansor deve utilizar a rede AVB 
para toda a rede de áudio, bem como o controle e a configuração de software. O expansor deve ter uma fonte de 
alimentação interna universal: 100–240VAC, 50/60Hz. O expansor deve fornecer identificação de LED do painel 
frontal de alimentação do dispositivo, status, alarme e atividade. O expansor deve ser montado em rack (1RU), ser 
CE marcado, UL listado e deve estar em conformidade com a diretiva RoHS. A garantia deve ser de cinco anos. 
O expansor deve ser chamado de Tesira EX-MOD.

O Tesira® EX-MOD é um dispositivo expansor modular, projetado para uso com dispositivos Tesira SERVER, 

SERVER-IO e TesiraFORTÉ AVB. Ele pode ser configurado com até três placas expansoras de entrada e/

ou saída de 4 canais para um máximo de 12 canais. As placas incluem EIC-4 (4 canais de entrada de áudio 

de nível de microfone/linha), EEC-4 (4 canais de entrada de áudio de nível de microfone/linha com AEC 

(cancelamento de eco acústico)), EOC-4 (4 canais de saída de áudio de nível de microfone/linha) e EIOC-4 

(2 entradas e 2 saídas de áudio de nível de microfone/linha). O expansor EX-MOD se comunica com a rede 

Tesira AVB para redes de áudio, configuração e controle. 
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ESPECIFICAÇÕES DO TESIRA EX-MOD

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

 
+0/-0.25dB

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

Comprimento da cauda:** até 300ms Conversores A/D - D/A: 24 bits

Convergência:** até 100dB/seg Consumo de Energia  
(100~240VAC 50/60Hz):

 
< 40W

Impedância de Entrada (equilibrada):* 8kΩ 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)

Impedância de Saída (equilibrada):*** 200Ω

Entrada Máxima:* +24dBu

Saída Máxima:*** +24dBu

Dimensões totais: 
 Altura: 
 Largura: 
 Profundidade: 
 Peso:

 
44 mm 

483 mm 
267 mm 

3,2 kg

PAINEL TRASEIRO DO TESIRA EX-MOD

S/N

Mic / Line Inputs
1234

EIC-4
Mic / Line Inputs

1234
Outputs

EIOC-4

1234
Outputs

EOC-4

123

Ethernet
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* A especificação aplica-se ao EIC-4, EEC-4 ou aos canais de entrada do EIOC-4 

** A especificação aplica-se ao EEC-4 

*** A especificação aplica-se ao EOC-4 ou aos canais de saída do EIOC-4 


