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الميزات
DSP يدعم حتى 8 بطاقات •

AVB عدد يصل إلى 420 × 420 قناة من قنوات اإلدخال/اإلخراج الرقمي عبر •

64 x 64 Dante يدعم الشبكات الصوتية االختيارية •

32 x 32 CobraNet يدعم الشبكات الصوتية االختيارية •

• تكوين النظام والتحكم فيه عن طريق شبكة إيثرنت أو اتصال تسلسلي

• شاشة OLED بلوحة أمامية لعرض معلومات الجهاز والنظام

SpeechSense :خوارزمية المعالجة •

• تدعم التكرار للحصول على استمرارية وقت التشغيل 

• معالجة إشارات عبر برنامج سهل االستخدام تسمح بالتكوين والتحكم من أجل: توجيه اإلشارة 
ومزجها والتوزيع المتوازن والتصفية والديناميكية والتأخير وغير ذلك

• دعم اإلدخال واإلخراج الشاملين وأجهزة التوسع المنطقي كجزء من النظام األساسي لشبكة 
Tesira الصوت الرقمية

)3RU( إمكانية التركيب على رف •

• حاصل على عالمة CE، ومدرج بقائمة UL، ومتوافق مع حظر المواد 
)RoHS( الخطرة

• خاضع لضمان Biamp Systems لمدة 5 سنوات

المزايا
• المعالجة القابلة للترقية بشكل فائق، والتي يمكن أن تزداد مع مرور الوقت وفًقا الحتياجات العميل النهائي

• المرونة ألي جهاز إدخال/إخراج لالستفادة من المعالجة المتاحة في الخادم

• يتيح إمكانية وضع أجهزة اإلدخال/اإلخراج عند نقاط النهاية

• يوفر المرونة لشبكة التحكم لتعمل بشكل منفصل على شبكة إيثرنت )حالية(

إن Tesira® SERVER عبارة عن خادم شبكة رقمية ُيستخدم مع النظام األساسي للشبكة الصوتية الرقمية Tesira. ويتم تكوينه في المصنع مع تزويده ببطاقة 
DSP واحدة، إال أنه قادر على معالجة ما يصل إلى سبع بطاقات إضافية من بطاقات DSP. كما يتم تكوينه أيًضا في المصنع مع تزويده ببطاقة واحدة من بطاقات 

الشبكة الصوتية الرقمية لتجسير الفيديو والصوت AVB-1. ويمكن ملء فتحة البطاقة الثانية ببطاقة AVB إضافية، أو بطاقة شبكة ®SCM-1 CobraNet، أو بطاقة 
شبكة ™DAN-1 Dante. في الحاالت التي يكون فيها اإلدخال/اإلخراج المحلي مفيًدا، يمكن تثبيت بطاقة إدخال/إخراج Tesira قياسية. وتوفر بطاقة الشبكة المتكاملة 

اتصال الشبكة من أجل تكوين شبكة Tesira والتحكم فيها. وتتميز DSP )معالجة اإلشارات الرقمية( المعيارية بتقنية ™Biamp SpeechSense، التي تعزز معالجة 
الكالم عن طريق التمييز بين الكالم البشري والضوضاء بشكل أكثر دقة. كما توفر DSP المعالجة الصوتية الشاملة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: توجيه اإلشارة 
 .Tesira ومزجها والتوزيع المتوازن والتصفية والديناميكية والتأخير، إضافة إلى أدوات التحكم والمراقبة والتشخيص؛ ويتم تكوينها جميًعا من خالل برنامج تصميم

ويمكن تصميم اثنين من خوادم Tesira SERVER على هيئة اقتران مكرر )إذا كانا يحمالن معالجة متطابقة وتكوينات بطاقة إدخال/إخراج(. ويظل الخادم الثانوي "قيد 
التشغيل" مع الخادم الرئيسي؛ حيث يقوم بتحديث محددات وقت التشغيل. وفي حالة حاجة الخادم الرئيسي الضرورية للصيانة، يحل الخادم الثانوي محله من دون فقدان الستمرارية 

العمل أو فترة التعّطل.

ورقة بيانات
TESIRA® SERVER
خادم شبكة الصوت الرقمية
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مدخل/مخرج منطقي

123
BIAMP SYSTEMS

الخادم

تم التجميع في الواليات المتحدة األمريكية
www.biamp.com
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N24138N24138

الواليات المتحدة: 6RMBR00BSTC-2، متوافق مع لجنة االتصاالت الفيدرالية الفقرة 68الموصالت السوداء = المخرجاتالموصالت الزرقاء = مدخالت ANCالموصالت البرتقالية = مدخالت AECالموصالت الخضراء = المدخالت
3184A-STC2 :4الصناعة الكنديةHW3

100 - 240 فولت تقريًبا
60/50 هرتز  2.3 - 5.5 أمبير

الرقم التسلسلي 1

الرقم التسلسلي 2

AVB-1

رئيسي

ثانوي

AVB (بروتوكول 
تجسير الفيديو 

والصوت)
التوصيالت فقط

اللوحة الخلفية للخادم

)SOC-4و SIC-4 مواصفات الخادم )مواصفات الصوت التي تعكس استخدام

+0/-0.25 ديسيبل استجابة التردد: 
)20 هرتز إلى 20 كيلوهرتز بمعدل +4 وحدات ديسيبل(  

إجمالي التشويش التوافقي + الضوضاء )20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز(:
%0.006 < تضخيم صوت بمعدل 0 ديسيبل، دخل +4 وحدات ديسيبل	
%0.040 < تضخيم صوت بمعدل 54 ديسيبل، دخل -50 وحدة ديسيبل	

 EIN )20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز، تضخم صوت بمعدل 
> -125 وحدة ديسيبل 66 ديسيبل، 150 أوم(: 
< 108 ديسيبل النطاق الديناميكي )20 هرتز إلى 20 كيلوهرتز، 0 ديسيبل(: 
8 كيلوأوم معاوقة المدخل )متوازن(: 
200 أوم معاوقة المخرج )متوازن(: 
أكثر من 24 وحدة ديسيبل أقصى حد للمدخل: 
أكثر من 24 وحدة ديسيبل الحد األقصى لإلخراج: 
0 - 66 ديسيبل نطاق تضخيم اإلدخال )6 درجات ديسيبل(: 

األبعاد اإلجمالية:
5.25 بوصة )133 مم( االرتفاع: 
19.0 بوصة )483 مم( العرض: 
17.0 بوصة )432 مم( العمق: 

أكثر من 48 فولت تيار مستمر الطاقة الطيفية: 
)7 مللي أمبير/إدخال(  

حديث متقاطع )قناة إلى قناة عند 1 كيلوهرتز(
> -85 ديسيبل تضخيم صوت بمعدل 0 ديسيبل، دخل +4 وحدات ديسيبل	
> -75 ديسيبل تضخيم صوت بمعدل 54 ديسيبل، دخل -50 وحدة ديسيبل	
48 كيلوهرتز معدل العينات: 
24 بت المحوالت التناظرية/الرقمية - الرقمية/التناظرية: 

استهالك الطاقة
> 150 وات )100 إلى 240 فولت تيار متردد 60/50 هرتز(: 
18 رطالً )8.2 كجم( الوزن: 

التوافق:
الفقرة 68 "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 المواد الخطرة )RoHS( )أوروبا( 	

المواصفات الهندسية والمعمارية
يتم تصميم خادم الشبكة الصوتية الرقمية بشكل حصري لالستخدام مع أنظمة ®Tesira. وسوف يدعم الخادم شبكات التحكم وشبكات الصوت الرقمية AVB بواسطة بطاقة معيارية 
x 420 420 تم تكوينها في المصنع. كما يدعم بطاقة شبكة AVB لقناة 420 × 420 إضافية، أو بطاقة واحدة من بطاقات شبكة ®CobraNet لقناة 32 × 32، أو بطاقة 

واحدة من بطاقات شبكة ™Dante لقناة 64 × 64، أو بطاقة إدخال/إخراج واحدة تناظرية قياسية. ويتم تكوين الخادم في المصنع باستخدام بطاقة واحدة من بطاقات DSP، وسيكون 
قادًرا على دعم ثماني بطاقات في المجمل. وسيوفر الخادم منافذ إيثرنت مزدوجة من أجل التكوين والتحكم في االتصال. كما سيدعم الخادم التكرار إذا تم تكوين كل من الوحدات األساسية 

والثانوية بشكل مماثل. وسيوفر الخادم تعريف شاشة LED المزودة بلوحة أمامية والخاص بقدرة الخادم والحالة والتنبيه والنشاط، باإلضافة إلى التنبيه على نطاق النظام. كما سيوفر شاشة 
OLED بلوحة أمامية لعرض معلومات الخادم والنظام. وسيكون الخادم قابالً للتركيب على الرف )3RU(، كما يتميز بمعالجة اإلشارات القابلة للتكوين برمجًيا، بما في ذلك على سبيل 
 ،CE المثال ال الحصر: توجيه اإلشارة ومزجها والتوزيع المتوازن والتصفية والديناميكية والتأخير، إضافة إلى أدوات التحكم والمراقبة والتشخيص. وسيكون الخادم حاصالً على عالمة

ومدرًجا ضمن قائمة UL، ومتوافًقا مع توجيه حظر المواد الخطرة )RoHS(. وستمتد مدة الضمان خمس سنوات. 

.Tesira SERVER سيكون خادم شبكة الصوت الرقمية هو

TESDS-305-1501-AR-R1


