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CARACTERÍSTICAS
• Quatro canais de entrada balanceada de nível 

microfone ou linha

•  Quatro canais de Compensação de Ruído Ambiente 
usando o algoritmo AmbientSense da Biamp 

•  Ajusta automaticamente os níveis para o material de 
programa ou anúncios, com base nas alterações no 
nível do ambiente

• Até quatro entradas de "sentido" por placa

•  Não usa recursos de processamento de SERVER ou 
SERVER-IO DSP

• RoHS compatível e AES aterrado

• Coberto pelos Sistemas Biamp com 5 anos de garantia

BENEFÍCIOS
• Placas I/O modulares podem ser combinadas no servidor Tesira ou no IO do servidor

• A capacidade de processar entradas e de ANC separadamente permite que a compensação do ruído seja 
aplicada nas entradas locais ou remotas

• Excelente desempenho de compensação de ruído com algoritmo AmbientSense da próxima geração

A Tesira® SAC-4 é uma placa de entrada analógica modular para uso com dispositivos Tesira SERVER 

e SERVER-IO. Cada SAC-4 oferece quatro canais de entrada de áudio de nível microfone ou linha com 

Compensação de Ruído Ambiente. As entradas são eletricamente balanceadas e fornecidas em conectores 

de plug-in tira de barras. A placa possui o novo algoritmo da Biamp, AmbientSense™, que distingue, de 

modo inteligente, o ruído ambiente do material do programa ou anúncios, melhorando significativamente 

o desempenho da compensação de ruído ambiente tradicional. O controle do software é separado em 

blocos separados para entrada de mic/linha e processamento de Compensação de Ruído Ambiente (ANC). 

Isso permite que o projetor do sistema use as entradas independente do processamento do ANC e aplique 

o algoritmo ANC nas entradas a partir de uma parte diferente do sistema. 

DADOS TÉCNICOS
TESIRA® SAC-4
PLACA DE ENTRADA MODULAR DE 4 CANAIS COM ANC
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ESPECIFICAÇÃO PARA ARQUITETOS E ENGENHEIROS
A compensação de ruído ambiente será uma placa de 4 canais projetada exclusivamente para uso com dispositivos 
Tesira Server. A placa modular fornecerá 4 entradas de nível microfone ou linha em conexões de plug-in tira 
de barras. A configuração do software e controle para cada saída devem incluir: ganho com indicação de clip, 
alimentação phanton ligado/desligado, mudo, nível e sinal invertido. O algoritmo de compensação de ruído 
ambiente será configurado e controlado separadamente no software. Os parâmetros programáveis incluirão: 
limite, tempo de resposta e compensação. A placa de entrada modular 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. A placa será Tesira SAC-4. 
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ESPECIFICAÇÕES DA TESIRA SAC-4

Resposta de Frequência  
(20Hz~20kHz, saída de +4dBu): +0/-0,25dB

Alimentação phanton power: + 48 VDC 
 (7mA/entrada)

THD+N (20Hz~20kHz @ +4dBu, AEC desligado):
 Ganho de 0dB (nível de linha): 
 Ganho de 54dB (nível de microfone):

< 0,006% 
< 0,055%

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 6dB): 0 - 66dB

Faixa Dinâmica (20Hz~20kHz, ganho de 0dB): > 108dB Taxa de Amostragem: 48kHz

Impedância de Entrada (equilibrada): 8kΩ Conversores A/D: 24 bits

Entrada Máxima: 
 
Ganho Máximo:

+24dBu 
 

66dB

Conformidade:
Aterramento AES48-2005 e Práticas EMI 

Diretiva RoHS (Europa)


