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CARACTERÍSTICAS
• Controle da telefonia pela Ethernet

• Alimentação por Ethernet (PoE) 

• Tela LCD

• Teclado de discagem com 12 botões

• Quatro botões de navegação

• 100 números preferenciais programáveis

• Rediscagem, ajuste do volume da chamada, mudoem 
espera, e inúmeras outras funções de telefonia

• CE marcado, UL listado e RoHS compatível

• Coberto pela garantia de 5 anos da Biamp Systems

BENEFÍCIOS
• Design simples e intuitivo 

• Instalação com apenas um cabo 

• Configurável via software Tesira

• Acesso a todas as funções de telefonia do Tesira

• Mantém a aparência e a impressão de um telefone tradicional

O Tesira HD-1 é um discador para dispositivos Tesira do tipo servidor Alojado numa peça elegante, esta 

interface de controle fornece acesso a todas as funções de discagem do Tesira, com a aparência e a 

impressão de um discador de telefone tradicional. O Tesira HD-1 torna as instalações menos custosas, 

fáceis de se comissionar e menos complicadas de se operar. O HD-1 é compatível com o Tesira SERVER 

e SERVER-IO com cartões STC-2 ou SVC-2 instalados, bem como os dispositivos TesiraFORTÉ TI, 

TesiraFORTÉ VI, TesiraFORTÉ AVB TI, e TesiraFORTÉ AVB VI.

DADOS TÉCNICOS
TESIRA® HD-1
DISCADOR HARDWARE
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ESPECIFICAÇÃOES PARA ARQUITETOS E ENGENHEIROS
O discador hardware deve ser projetado exclusivamente para uso com dispositivos Tesira® do tipo servidor. O 
discador deve fornecer funções de início e término de chamadas para produtos Biamp Tesira. O discador deve ser 
energizado via PoE. O discador deve utilizar uma interface de rede única para toda a comunicação, configuração 
e controle através de um conector RJ-45 padrão. O discador deve ter uma tela de LCD. O discador deve ter um 
teclado de 12 teclas e deve incluir suporte para ajuste de volume de chamada, função mudo, transferência de 
chamada, dentro e fora do gancho, função em espera, e rediscagem do último número. O discador deve suportar 
100 números preferenciais de chamada com rolagem para cima e para baixo, botões de linha telefônica 1 e 2, 
botão flash e 4 botões de navegação. O discador deve estar em conformidade com a diretiva RoHS. A garantia 
deve ser de cinco anos. O discador hardware deve ser o Tesira HD-1.

TESDS-330-1509-PT-R1

ESPECIFICAÇÕES DO TESIRA HD-1

Conexão de rede: RJ-45 com cabo Ethernet 
(CAT5, CAT5e, CAT6 ou CAT7)

Comprimento do Cabo 
de Dados/Controle: Até 100m

Programação de Controle: Software de Projeto Tesira

Botões: 29 no total  
teclado de discagem padrão de 12 teclas, 

4 botões de navegação, 
13 botões dedicados

Tela: LCD de 69 mm 

Energia: 802.3af (PoE) Classe 1

Compatível com: Tesira SERVER e SERVER-IO com 
cartões STC-2 ou SVC-2 instalados 

 TesiraFORTÉ TI 
 TesiraFORTÉ VI 
 TesiraFORTÉ AVB TI 
 TesiraFORTÉ AVB VI

Dimensões totais:
Altura: 40 mm 
Largura: 145 mm 
Profundidade: 145 mm 
Peso: 0,4 kg

Ambiente:
Faixa de temperatura  
ambiente de operação:  0 – 40° C 
Umidade: 0 – 95% sem condensação 
Altitude:  0 - 3,000 metros MSL

Conformidade:

FCC Parte 15B (EUA) 
CE marcado* (Europa) 

UL e C-UL listados (EUA e Canadá) 
RCM (Austrália) 

EAC (União Aduaneira da Eurásia) 
KCC (Coréia) 

Diretiva RoHS (Europa)

* Requer marcação CE no dispositivo de inserção PoE


