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CARACTERÍSTICAS
• Quatro canais de saída balanceada de nível microfone 

ou linha

• Conectores de plug-in tira de barras

• Fader faixa de nível -100 a +12dB

• Sinal invertido para inverter a polaridade

•  Nível de referência de saída em grande escala 
selecionável (24dBu, 18dBu, 12dBu, 6dBu, 0dBu, 
-31dBu) para melhor interface/desempenho

• 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

• Os níveis de saída selecionáveis permitem estrutura de ganho ideal. Totalmente configurável e controlável no 
software

A Tesira® SOC-4 é uma placa de saída analógica modular para uso com dispositivos Tesira SERVER e 

SERVER-IO. Cada SOC-4 oferece quatro canais de saída de áudio de nível microfone ou linha. As saídas 

são eletricamente balanceadas e fornecidas em conectores de plug-in tira de barras. O controle do 

software de cada saída inclui mudo, sinal invertido, nível e referência de saída em grande escala. 

DADOS TÉCNICOS
TESIRA® SOC-4
PLACA DE SAÍDA MODULAR DE 4 CANAIS
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ESPECIFICAÇÃO PARA ARQUITETOS E ENGENHEIROS
A saída do nível de linha deve ser uma placa de 4 canais projetada exclusivamente para ser usada com dispositivos 
Tesira Server. A placa modular deve fornecer 4 saídas balanceadas em conectores de plug-in tira de barras. A 
configuração do software e controle para cada saída devem incluir: mute, nível, sinal invertido e nível de saída 
selecionável (24dBu, 18dBu, 12dBu, 6dBu, 0dBu, -31dBu). A conversão digital-analógico deve ser de 24 bits com 
uma taxa de amostragem de 48kHz. As especificações de desempenho (20Hz-20kHz) deverão ser: Resposta de 
frequência +0/-0,25dB; THD+N < 0,0035%; e Faixa Dinâmica > 110dB. A placa de saída 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. Garantia de 5 anos. A placa de saída será Tesira SOC-4. 

ESPECIFICAÇÕES DA TESIRA SOC-4

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

Níveis de Saída Selecionáveis em  
Grande Escala:

+24dBu, +18dBu, +12dBu, 
 +6dBu, 0dBu, -31dBu

THD+N (20Hz~20kHz): < 0,0035% Cross Talk (canal a canal, 1kHz): < -95dB

Faixa Dinâmica (20Hz~20kHz, 0dB): > 110dB Taxa de Amostragem: 48kHz

Impedância de Saída (equilibrada): 200Ω Conversores A/D: 24 bits

Entrada Máxima: +24dBu Conformidade:
Aterramento AES48-2005 e Práticas EMI 

Diretiva RoHS (Europa)
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