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المزايا
 EIOC-4و EOC-4و EEC-4و EIC-4 :ما يصل إلى ثالث بطاقات إدخال/إخراج في أي تركيب 	•

يوفر إمكانية التعيين عن بعد لمواضع إمكانيات اإلدخال واإلخراج 	•

يمكن تخصيص تكوين اإلدخال/اإلخراج الدقيق بشكل خاص للمنطقة المحلية 	•

يتيح التصميم المعياري مرونة فيما يتعلق بإمكانية تغيير النظام أو توسيعه  	•

الميزات
 EEC-4و EIC-4 :ما يصل إلى ثالث بطاقات إدخال/إخراج في أي تركيب 	• 

EIOC-4و EOC-4و

ما يصل إلى إجمالي 12 قناة من قنوات الصوت التناظرية 	•

•	 توصيلة بوسيط صوت وفيديو )AVB( إلى نظام Tesira من أجل شبكة الصوت 
وتكوينه والتحكم فيه

شاشات LED بلوحة أمامية لمؤشرات حالة الجهاز 	•

مورد طاقة عالمي داخلي 	•

)1RU( رف قابل للتركيب 	•

	حاصل على عالمة CE، ومدرج ضمن القائمة المعتمدة لمؤسسة UL، ومتوافق مع  	•
)RoHS( حظر المواد الخطرة

خاضع لضمان Biamp Systems لمدة 5 سنوات 	•

المواصفات الهندسية والمعمارية
يتم تصميم الموسع المعياري بشكل حصري لالستخدام مع أجهزة Tesira SERVER وSERVER-IO وTesiraFORTÉ AVB. ويتميز الموسع بالقدرة على معالجة ما يصل 

 AVB إلى ثالث بطاقات، حيث تعالج كل بطاقة منها أربع قنوات ليبلغ اإلجمالي 12 قناة من مدخالت ومخرجات الصوت التناظرية في العديد من التركيبات. وسيستخدم الموسع شبكة
مع جميع الشبكات الصوتية إلى جانب جميع عمليات تكوين البرامج والتحكم فيها. ويحتوي الموسع على موفر طاقة داخلي عام: 240–100 فولت تيار متردد، 60/50 هرتز. كما 

يوفر الموسع تعريف شاشة LED المزودة بلوحة أمامية، والخاص بطاقة الجهاز والحالة والتنبيه والنشاط. ويمكن تركيب الموسع على رف )1RU(، كما يكون حاصالً على 
.Tesira EX-MOD وستمتد مدة الضمان خمس سنوات. وُيطلق على الموسع اسم .)RoHS( ومتوافًقا مع توجيه حظر المواد الخطرة ،UL ومدرًجا ضمن قائمة ،CE عالمة

ورقة بيانات 
TESIRA® EX-MOD

موسع معياري 12 قناة

 TesiraFORTÉو SERVER-IOو Tesira SERVER عبارة عن جهاز موسع معياري تم تصميمه لالستخدام مع أجهزة Tesira® EX-MOD إن
AVB. ويمكن تكوينه مع ما يصل إلى ثالث بطاقات موسع إدخال و/أو إخراج ألربع قنوات، وذلك بحد أقصى 12 قناة. وتشمل البطاقات EIC-4 )4 قنوات 

 ،)AEC( 4 قنوات لإلدخال الصوتي لمستوى الميكروفون/الخط باإلضافة إلى إلغاء الصدى الصوتي( EEC-4و ،)لإلدخال الصوتي لمستوى الميكروفون/الخط
و EOC-4)4 قنوات لإلخراج الصوتي لمستوى الميكروفون/الخط(، و EIOC-4 )مدخالن ومخرجان لمستوى صوت الميكروفون/الخط(. ويتصل موسع 

EX-MOD مع شبكة Tesira AVB إلتمام عمليات الشبكة الصوتية وتكوينها والتحكم فيها. 
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EX-MOD مواصفات
 استجابة التردد 

+0/-0.25 ديسيبل)20 هرتز إلى 20 كيلوهرتز @ +4 ديسيبل(:
	أكثر من 48 فولت تيار مستمرالطاقة الطيفية:* 

 )7 مللي أمبير/إدخال(

إجمالي التشويش التوافقي + الضوضاء )20 هرتز إلى 
20 كيلو هرتز(:*

تضخيم صوت بمعدل 0 ديسيبل، دخل +4 وحدات ديسيبل 	 
تضخيم صوت بمعدل 54 ديسيبل، دخل -50 وحدة  	

ديسيبل

%0.006 < 
%0.040 <

حديث متبادل 
)من قناة إلى قناة @ 1 كيلو هرتز(:*

تضخيم صوت بمعدل 0 ديسيبل، دخل +4 وحدات ديسيبل 	 
	تضخيم صوت بمعدل 54 ديسيبل، دخل -50 وحدة ديسيبل 	

> -85 ديسيبل
> -75 ديسيبل

EIN )20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز، تضخم صوت بمعدل 
66 ديسيبل، 150 أوم(:*

0 - 66 ديسيبلنطاق تضخيم اإلدخال )6 درجات ديسيبل(:> -125 وحدة ديسيبل

النطاق الديناميكي )20 هرتز إلى 20 كيلوهرتز، 
0 ديسيبل(:*

48 كيلوهرتزمعدل العينات:< 108 ديسيبل

24 بتالمحوالت التناظرية/الرقمية - الرقمية/التناظرية:يصل إلى 300 مترطول التذييل:**

 استهالك الطاقة يصل إلى 100 ديسيبل/ثانيةالتقارب:**
)100 إلى 240 فولت تيار متردد 60/50 هرتز(:

> 40 وات

التوافق:8 كيلو	أوممعاوقة المدخل )متوازن(:*
الفقرة 15 ب من قانون وكالة االتصاالت الفيدرالية )الواليات المتحدة األمريكية(
هيئة التصنيع الكندية CS-03 )كندا(
حاصل على عالمة CE )أوروبا(
مدرج بقائمة UL وC-UL )الواليات المتحدة األمريكية وكندا(
مؤشر االمتثال التنظيمي )RCM( )أستراليا(
EAC )اتحاد الجمارك األوراسي(
توجيه حظر استخدام مواد خطرة معينة )RoHS( )أوروبا(

200 أوممعاوقة المخرج )متوازن(:***

أكثر من 24 وحدة ديسيبلأقصى حد للمدخل:*

أكثر من 24 وحدة ديسيبلالحد األقصى لإلخراج:***

األبعاد اإلجمالية:
االرتفاع: 	 
العرض: 	 
العمق: 	 
الوزن: 	

 1.75 بوصة )44 مم(
 19.0 بوصة )483 مم(
 10.5 بوصة )267 مم(
7 أرطال )3.2 كجم(

EX-MOD اللوحة الخلفية لـ

S/N

مدخالت الميكروفون / الخط
1234

EIC-4
مدخالت الميكروفون / الخط

1234
المخارج

EIOC-4

1234
المخارج

EOC-4

123

إيثرنت

BIAMP SYSTEMS
تم التجميع في الواليات المتحدة األمريكية

www.biamp.com

10

52SJ

100 - 240 فولت تقريًبا
60/50 هرتز 40 وات

N24138

EX-MOD

EIOC-4 أو قنوات اإلدخال الخاصة بـ EEC-4 أو EIC-4 تنطبق المواصفات على *
EEC-4 تنطبق المواصفات على **

EIOC-4 أو قنوات اإلخراج الخاصة بـ EOC-4 تنطبق المواصفات على ***

TESDS-310-1501-AR-R1


