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CARACTERÍSTICAS

•  Suporta até 8 placas DSP

•  Até 420 x 420 canais de I/O digital sobre AVB

•  Suporta rede de áudio Dante 64 x 64 opcional

•  Suporta rede de áudio CobraNet 32 x 32 opcional

•  Configuração do sistema e controle via Ethernet ou 
conexão serial

•  Painel frontal com visor OLED para informações do 
dispositivo e sistema

•  Algoritmo de processamento: SpeechSense

•  Suporta redundância para a atividade contínua 

•  O processamento de sinais por software intuitivo 
permite a configuração e o controle para: roteamento 
de sinal e mixagem, equalização, filtragem, dinâmica, 
delay e muito mais

•  Dispositivos de expansão extensiva de entrada, saída e 
de lógica suportados como parte da plataforma de rede 
de áudio digital Tesira

•  CE marcado, UL listado e RoHS compatível

•  Coberto pelos Sistemas Biamp com 5 anos de garantia

BENEFÍCIOS

•  Processamento altamente escalável que pode aumentar ao longo do tempo com as necessidades do cliente final

•  Flexibilidade para qualquer dispositivo I/O para aproveitar o processamento disponível no servidor

•  Permite que os dispositivos I/O sejam localizado em terminais

•  Oferece flexibilidade de rede de controle para executar em rede Ethernet separada (já existente)

O Tesira® SERVER é um servidor de rede digital para uso com a plataforma de rede de áudio digital Tesira. É 
configurado na fábrica com uma placa DSP e é capaz de suportar até sete placas DSP adicionais. Também 
é configurado na fábrica com uma placa de rede de áudio digital AVB-1 Audio Video Bridging. Um segundo 
espaço de placa pode ser preenchido com uma placa AVB adicional, uma placa de rede SCM-1 CobraNet® 
ou uma placa de rede DAN-1 Dante™. Nos casos em que o I/O local seja vantajoso, uma placa de I/O padrão 
Tesira pode ser instalada. O DSP modular apresenta tecnologia SpeechSense™ Biamp, o que aumenta o 
processamento da fala, distinguindo com mais precisão entre a fala humana e os ruídos. O DSP também 
fornece amplo processamento de áudio, incluindo, mas não limitado a: equalização, filtragem, dinâmica, 
delay, mixagem e roteamento de sinais, bem como controle, monitoramento e ferramentas de diagnóstico, 
tudo configurado através do software de designer Tesira. Dois SERVERs Tesira também podem ser 
projetados como um par redundante (se carregarem processamento idênticos e configurações da placa do 
I/O). O SERVER secundário permanece 'ao vivo' com o primário, atualizando os parâmetros do tempo de 
execução. Se o SERVER primário precisar de manutenção, o secundário assume sem perda de continuidade 
ou tempo de inatividade.

DADOS TÉCNICOS
TESIRA® SERVER
SERVIDOR DE REDE DE ÁUDIO DIGITAL
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PAINEL TRASEIRO DO TESIRA SERVER

ESPECIFICAÇÃOES PARA ARQUITETOS E ENGENHEIROS

O servidor de rede de áudio digital deve ser projetado exclusivamente para uso em sistemas Tesira®. O servidor 
deve suportar rede de controle e áudio digital AVB por meio de uma placa modular de 420 x 420 configurada na 
fábrica. O servidor também deve suportar uma placa de rede AVB de 420 x 420 canais adicional, uma placa de rede 
CobraNet® de 32 x 32 canais, uma placa de rede Dante™ de 64 x 64 canais ou uma placa de I/O analógica padrão. O 
servidor deve ser configurado na fábrica com uma placa DSP e deve ser capaz de suportar um total de oito placas. 
O servidor deve fornecer duas portas Ethernet para configuração e controle de conexão. O servidor deve suportar 
redundância se ambas as unidades secundárias e primárias estão configuradas de forma idêntica. O servidor deve 
fornecer identificação LED do painel frontal de status, alarme, atividade e energia do servidor, bem como o alarme 
de todo o sistema. O servidor deve fornecer visor OLED no painel frontal para o servidor e as informações do 
sistema. O servidor deve ser montável em rack (3RU) e com recurso de processamento de sinal configurável por 
software, incluindo, mas não limitado a: equalização, filtragem, dinâmica, delay, mixagem e roteamento de sinais, 
bem como controle, monitoramento e ferramentas de diagnóstico. O servidor deve ser de marcação CE, listado 
como UL e deve ser compatível com a diretiva RoHS. A garantia deve ser de cinco anos. O servidor deve ser Tesira 
SERVER.

ESPECIFICAÇÕES DO TESIRA SERVER (AS ESPECIFICAÇÕES DE ÁUDIO DADAS REFLETEM O USO DE SIC-4 E SOC-4)

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

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

Impedância de Saída (equilibrada):*** 200Ω Consumo de Energia  
(100~240VAC 50/60Hz):

 
< 150W

Entrada Máxima:* +24dBu 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)

Saída Máxima:*** +24dBu

Dimensões totais: 
 Altura: 
 Largura: 
 Profundidade: 
 Peso:

 
133 mm 

483 mm 
432 mm 

8,2 kg


