
ورقة بيانات
TesiraFOrTÉ ai طراز

TesiraFOrTÉ aVB ai طراز



الفوائد
يتيح للمكامالت اختيار أي طراز يعمل بشكل أفضل مع بيئة التركيب. 	•

تزيد الُطرز الخاصة بالتطبيقات من سهولة وسرعة عملية تصميم النظام، وتكوينه، وتثبيته. 	•

يتيح ملف التكوين االفتراضي المضّمن استخدام تقنية التوصيل والتشغيل. 	•

حل قابل للتوسعة بصورة كبيرة واقتصادي من حيث التكلفة حيث يمكن توسيعه بمرور الوقت وفًقا الحتياجات العميل. 	•

تحّسن تقنية ™SpeechSense من عملية معالجة الكالم. 	•

يتكامل بشكل مباشر مع عمليات الترميز البسيط ومضيفات صوت USB األخرى. 	•

الميزات
قنوات AVB 128 × 128 )الطراز المزود بـ AVB فقط( 	•

12 مدخل مستوى ميكروفون/خط، و8 مخارج مستوى ميكروفون/خط  	•

Gigabit Ethernet منفذ 	•

حتى 8 قنوات صوت USB قابلة للتكوين 	•

RS-232 منفذ تسلسلي 	•

مدخل/مخرج مخصص لالستخدامات العامة بأربعة مسامير  	•

شاشة OLED بسطرين مع القدرة على التنقل باللمس السعوي 	•

)1RU( رف قابل للتركيب 	•

 Ethernet تكوين النظام والتحكم به عبر 	•

مورد طاقة عالمي داخلي 	•

 Tesira متوافق بشكل كامل مع خودام وموسعات وأدوات تحكم 	• 
)AVB الطراز المزود بـ(

معالجة اإلشارة عبر برنامج متطور يسمح بالتكوين والتحكم في توجيه اإلشارة، ومزجها  	•
والتوزيع والتصفية والتأخير، وغيرها الكثير

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

خاضع لضمان Biamp Systems لمدة 5 سنوات 	•

يعد طراز TesiraFORTÉ AI خادم صوت رقمي مزوًدا باثني عشر مدخالً تناظرًيا وثمانية مخارج تناظرية، ويشتمل على ما يصل إلى 8 قنوات صوت 
USB قابلة للتكوين. ويتيح منفذ صوت USB توصيل جهاز TesiraFORTÉ مباشرة بمضيفات صوت USB، إضافة إلى تحقيق االستفادة القصوى من حلول 

 .)AVB( اتصال الصوت الرقمي عبر شبكة جسر الصوت والفيديو TesiraFORTÉ AVB AI المؤتمرات األكثر تطوًرا في وقتنا الحاضر. ويضيف طراز
يمكن استخدام الطراز المزود بـ AVB كجهاز مستقل، أو دمجه مع أجهزة TesiraFORTÉ أخرى، وكذلك خودام وموسعات وأدوات تحكم Tesira. ويقدم 

طراز TesiraFORTÉ AI أيًضا معالجة صوتية شاملة، وتشمل على سبيل المثال ال الحصر: توجيه اإلشارة ومزجها، والتوزيع، والتصفية، والديناميكية والتأخير، 
إضافة إلى أدوات التحكم، والمراقبة، والتشخيص والتي تم تكوينها جميًعا خالل برنامج تكوين Tesira. يتالءم طراز TesiraFORTÉ AI مع الغرف ذات الحجم 

الصغير إلى المتوسط والتي تتطلب حلول صوت عالية الجودة باستخدام عمليات رفع الصوت ومزجه، مثل قاعات االجتماعات وغرف المجالس. 

ورقة بيانات
TesiraFOrTÉ ai طراز

TesiraFOrTÉ aVB ai طراز
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TESiRaFORTÉ aVB ai اللوحة الخلفية لطراز

TESiRaFORTÉ ai اللوحة الخلفية لطراز

المواصفات الهندسية والمعمارية
يتعين تصميم خادم شبكة الصوت الرقمي بشكل خاص الستخدامه مع أنظمة Tesira. ويدعم خادم الطراز المزود بـ AVB اتصال الصوت الرقمي بشبكة جسر الصوت والفيديو )AVB( والتي تتيح حتى 128 × 128 قناة. ويتم 

تنفيذ اتصال AVB على موصل RJ-45 على طراز مزود بـ AVB. ويدعم الخادم االتصال بـ Ethernet وذلك لبرمجة موصل RJ-45 والتحكم به. ويحتوي الخادم أيًضا على معالجة صوت رقمي داخلية. ويحتوي الخادم على 
4 قنوات لالتصال عبر المداخل/المخارج المخصصة لألغراض العامة وذلك إلرسال اإلشارات المنطقية واستقبالها. وتكون برمجة منافذ المداخل/المخارج المخصصة لألغراض العامة قابلة للتكوين بواسطة البرنامج. ويحتوي الخادم على 

اتصال RS-232 للتحكم في نقل البيانات من الخادم وإليه، ومن المفترض أن تكون تلك العملية قابلة للبرمجة بواسطة البرنامج. كما يحتوي الخادم على اتصال ناقل تسلسلي عالمي )USB( على موصل من نوع USB-B قياسي. 
ويكون الخادم قابال للتكوين بواسطة البرامج وذلك لدفق ما يصل إلى 8 قنوات لنقل الصوت الرقمي عبر USB من الفئة األولى إلى الخادم أو خارجه، أو إلى المداخل والمخارج المتزامنة. ويوفر الخادم 12 اتصال مدخل متوازًنا الستقبال 

إشارات الميكروفون أو الصوت التناظري على مستوى الخط على الموصالت التي تدار بلولب والقابلة لإلزالة. كما يوفر الخادم أيًضا 8 قنوات مخارج متوازنة لنقل إشارات صوت الميكروفون أو الصوت التناظري على مستوى الخط على 
الموصالت التي تدار بلولب والقابلة لإلزالة. وتحتوي كل قناة على االتصال المخصص لها. يوفر الخادم إمكانية التعرف بلوحة OLED األمامية على طاقة الخادم، وحالته، والتنبيه، وحالة النشاط، إضافة إلى التنبيه عبر النظام. ويكون 

الخادم على هيئة رف قابل للتركيب )1RU( ويتميز بمعالجة اإلشارة القابلة للتكوين بواسطة البرنامج، والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر: توجيه اإلشارة ومزجها، والتوزيع، والتصفية، والديناميكية والتأخير، إضافة إلى أدوات التحكم، 
والمراقبة، والتشخيص. ويتحكم الخادم ويكون وكيالً لجميع أجهزة Tesira من فئة الموسع )الطراز المزود بـ AVB فقط( وجميع أجهزة تحكم Tesira. الخادم حاصل على عالمة CE، ومدرج بقائمة UL، ويتوافق مع توجيه حظر 

 .)AVB الطراز غير المزود بـ( TesiraFORTÉ AI أو طراز )AVB الطراز مزود بـ( TesiraFORTÉ AVB AI وتبلغ مدة الضمان خمس سنوات. ويكون الخادم من طراز .)RoHS( المواد الخطرة

مواصفات الخادم 

 استجابة التردد:
    من 20 هرتز إلى 20 كيلوهرتز، مخرج 4+ ديسيبل    

التشوه التوافقي الكلي + الضوضاء )من 22 هرتز إلى 
22 كيلوهرتز(:

    التوليف 0 ديسيبل، مدخل 4+ ديسيبل  
    التوليف 54 ديسيبل، مدخل 50- ديسيبل

ضوضاء المدخل المكافئ )بدون وزن، من 22 هرتز إلى 
22 كيلوهرتز(:

النطاق الديناميكي )عند وجود إشارة(:
    من 22 هرتز إلى 22 كيلوهرتز، التوليف 0 ديسيبل

معاوقة المدخل )متوازن(:

معاوقة المخرج )متوازن(:

أقصى حد للمدخل:

أقصى حد للمخرج )يمكن تحديده(:

نطاق توليف اإلدخال: )خطوات 6 ديسيبل(:

األبعاد/الوزن الشامل:

الطاقة الطيفية:

تداخل اإلشارات، من قناة إلى قناة، 1 كيلوهرتز: 
    التوليف 0 ديسيبل، مدخل 4+ ديسيبل

    التوليف 54 ديسيبل، مدخل 50- ديسيبل

معدل العينات:

المحوالت التناظرية/الرقمية - الرقمية/التناظرية: 

استهالك الطاقة
)100-240 فولت تيار متردد 60/50 هرتز(:

:USB
    عمق البت:

    عدد القنوات:
    معدل العينات:

التوافق:

 
    0.25+ ديسيبل/0.5- ديسيبل

0.006% <
0.040% <

> 125- ديسيبل

< 108 ديسيبل

 8kΩ

 207Ω

24+ ديسيبل

24+ ديسيبل، 18+ ديسيبل، 12+ ديسيبل،
 6+ ديسيبل، 0 ديسيبل، 31- ديسيبل

من 0 ديسيبل إلى 66 ديسيبل

االرتفاع: 1.75 بوصة )44 مم(
العرض: 19.0 بوصة )483 مم(
العمق: 10.5 بوصة )267 مم(
الوزن: 8 أرطال )3.63 كجم(

48+ فولت تيار مستمر )7ملي أمبير/مدخل(

> 85- ديسيبل
> 75- ديسيبل

48 كيلوهرتز

24- بت

> 35 وات

16 أو 24- بت
حتى 8
48 كيلوهرتز

الفقرة 15 ب من قانون وكالة االتصاالت 
الفيدرالية )الواليات المتحدة األمريكية(
هيئة التصنيع الكندية CS-03 )كندا(
حاصل على عالمة CE )أوروبا(

 C-ULو UL مدرج بقائمة	
)الواليات المتحدة األمريكية وكندا(
مؤشر االمتثال التنظيمي )RCM( )أستراليا(
EAC )اتحاد الجمارك األوراسي(
توجيه حظر المواد الخطرة )RoHS( )أوروبا(

الطراز TESiRaFORTÉ aVB ai والطراز TESiRaFORTÉ ai: طراز قياسي لصوت عالي الجودة
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ورقة بيانات
TesiraFOrTÉ Ci طراز

 TesiraFOrTÉ aVB Ci طراز



الفوائد
يتيح للمكامالت اختيار أي طراز يعمل بشكل أفضل مع بيئة التركيب. 	•

تزيد الُطرز الخاصة بالتطبيقات من سهولة وسرعة عملية تصميم النظام، وتكوينه، وتثبيته. 	•

يتيح ملف التكوين االفتراضي المضّمن استخدام تقنية التوصيل والتشغيل. 	•

حل قابل للتوسعة بصورة كبيرة واقتصادي من حيث التكلفة حيث يمكن توسيعه بمرور الوقت وفًقا الحتياجات العميل. 	•

تقنية Sona™ AEC و™SpeechSense لتحسين معالجة الكالم. 	•

يتكامل بشكل مباشر مع عمليات الترميز البسيط ومضيفات صوت USB األخرى. 	•

الميزات
قنوات AVB 128 × 128 )الطراز المزود بـ AVB فقط( 	•

12 مدخل مستوى ميكروفون/خط بتقنية AEC، و8 مخارج مستوى ميكروفون/خط 	•

Gigabit Ethernet منفذ 	•

حتى 8 قنوات صوت USB قابلة للتكوين 	•

RS-232 منفذ تسلسلي 	•

مدخل/مخرج مخصص لالستخدامات العامة بأربعة مسامير  	•

شاشة OLED بسطرين مع القدرة على التنقل باللمس السعوي 	•

)1RU( رف قابل للتركيب 	•

 Ethernet تكوين النظام والتحكم به عبر 	•

مورد طاقة عالمي داخلي 	•

 Tesira متوافق بشكل كامل مع خودام وموسعات وأدوات تحكم 	• 
)AVB الطراز المزود بـ(

معالجة اإلشارة عبر برنامج متطور يسمح بالتكوين والتحكم في توجيه اإلشارة، ومزجها  	•
والتوزيع والتصفية والتأخير، وغيرها الكثير

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

خاضع لضمان Biamp Systems لمدة 5 سنوات 	•

ورقة بيانات
TesiraFOrTÉ Ci طراز

TesiraFOrTÉ aVB Ci طراز

يعد طراز TesiraFORTÉ CI خادم صوت رقمي مزوًدا باثني عشر مدخالً تناظرًيا وثمانية مخارج تناظرية، ويشتمل على تقنية إلغاء صدى الصوت من 
™Sona على جميع المداخل االثني عشر. كما يشتمل أيًضا على عدد يصل إلى 8 من قنوات صوت USB القابلة للتكوين. ويتيح منفذ صوت USB توصيل جهاز 

TesiraFORTÉ مباشرة بمضيفات صوت USB، إضافة إلى تحقيق االستفادة القصوى من حلول المؤتمرات األكثر تطوًرا في وقتنا الحاضر. ويضيف طراز 

TesiraFORTÉ AVB CI اتصال الصوت الرقمي عبر شبكة جسر الصوت والفيديو )AVB(. يمكن استخدام الطراز المزود بـ AVB كجهاز مستقل، أو 

دمجه مع أجهزة TesiraFORTÉ أخرى، وكذلك خودام وموسعات وأدوات تحكم Tesira. ويقدم طراز TesiraFORTÉ CI أيًضا معالجة صوتية شاملة، 
وتشمل على سبيل المثال ال الحصر: تقنية Sona™ AEC، وتوجيه اإلشارة ومزجها، والتوزيع، والتصفية، والديناميكية والتأخير، إضافة إلى أدوات التحكم، 

والمراقبة، والتشخيص والتي تم تكوينها جميًعا خالل برنامج تكوين Tesira. 	يتالءم طراز TesiraFORTÉ CI مع الغرف ذات الحجم الصغير إلى المتوسط 
والتي تتطلب حلول صوت عالية الجودة باستخدام تقنية AEC وعمليات رفع الصوت ومزجه، مثل قاعات االجتماعات وبيئات التعلم عن ُبعد.
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الطراز TESiRaFORTÉ aVB Ci والطراز TESiRaFORTÉ Ci: حل المؤتمرات ذات الترميز الخارجي

المواصفات الهندسية والمعمارية
يتعين تصميم خادم شبكة الصوت الرقمي بشكل خاص الستخدامه مع أنظمة Tesira. ويدعم خادم الطراز المزود بـ AVB اتصال الصوت الرقمي بشبكة جسر الصوت والفيديو )AVB( والتي تتيح حتى 128 × 128 قناة. ويتم تنفيذ 

اتصال AVB على موصل RJ-45 على طراز مزود بـ AVB. ويدعم الخادم االتصال بـ Ethernet وذلك لبرمجة موصل RJ-45 والتحكم به. ويحتوي الخادم أيًضا على معالجة صوت رقمي داخلية. ويحتوي الخادم على 4 
قنوات لالتصال عبر المداخل/المخارج المخصصة لألغراض العامة وذلك إلرسال اإلشارات المنطقية واستقبالها. وتكون برمجة منافذ المداخل/المخارج المخصصة لألغراض العامة قابلة للتكوين بواسطة البرنامج. ويحتوي الخادم على 
اتصال RS-232 للتحكم في نقل البيانات، وتكون تلك العملية قابلة للبرمجة بواسطة البرنامج. كما يحتوي الخادم على اتصال ناقل تسلسلي عالمي )USB( على موصل من نوع USB-B قياسي. ويكون الخادم قابال للتكوين بواسطة 
البرنامج وذلك لدفق ما يصل إلى 8 قنوات لنقل الصوت الرقمي عبر USB من الفئة األولى إلى الخادم أو خارجه، أو إلى المداخل والمخارج المتزامنة. ويوفر الخادم 12 اتصال مدخل متوازًنا الستقبال إشارات الميكروفون أو الصوت 
التناظري على مستوى الخط على الموصالت التي تدار بلولب والقابلة لإلزالة. وتشتمل اتصاالت المداخل على األجهزة والبرامج الثابتة المزودة بتقنية إلغاء صدى الصوت )AEC( من ™Sona وكذلك المعلمات والتوجيه والتشغيل 

والتي تكون قابلة للبرمجة بواسطة البرنامج. كما يوفر الخادم أيًضا 8 قنوات مخارج متوازنة لنقل إشارات صوت الميكروفون أو الصوت التناظري على مستوى الخط على الموصالت التي تدار بلولب والقابلة لإلزالة. وتحتوي كل قناة على 
االتصال المخصص لها. يوفر الخادم إمكانية التعرف بلوحة OLED األمامية على طاقة الخادم، وحالته، والتنبيه، وحالة النشاط، إضافة إلى التنبيه عبر النظام. ويكون الخادم على هيئة رف قابل للتركيب )1RU( ويتميز بمعالجة اإلشارة 
القابلة للتكوين بواسطة البرنامج، والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر: توجيه اإلشارة ومزجها، والتوزيع، والتصفية، والديناميكية والتأخير، إضافة إلى أدوات التحكم، والمراقبة، والتشخيص. ويتحكم الخادم ويكون وكيالً لجميع أجهزة 

Tesira من فئة الموسع )الطراز المزود بـ AVB فقط( وجميع أجهزة تحكم Tesira. الخادم حاصل على عالمة CE، ومدرج بقائمة UL، ويتوافق مع توجيه حظر المواد الخطرة )RoHS(. وتبلغ مدة الضمان خمس سنوات. ويكون 
.)AVB الطراز غير المزود بـ( TesiraFORTÉ CI أو طراز )AVB الطراز مزود بـ( TesiraFORTÉ AVB CI الخادم من طراز

TESiRaFORTÉ aVB Ci اللوحة الخلفية لطراز

TESiRaFORTÉ Ci اللوحة الخلفية لطراز

مواصفات الخادم 

استجابة التردد: 
    من 20 هرتز إلى 20 كيلوهرتز، مخرج 4+ ديسيبل    

التشوه التوافقي الكلي + الضوضاء )من 22 هرتز إلى 
22 كيلوهرتز(:

    التوليف 0 ديسيبل، مدخل 4+ ديسيبل  
    التوليف 54 ديسيبل، مدخل 50- ديسيبل

ضوضاء المدخل المكافئ )بدون وزن، من 22 هرتز إلى 
22 كيلوهرتز(:

النطاق الديناميكي )عند وجود إشارة(:
    من 22 هرتز إلى 22 كيلوهرتز، التوليف 0 ديسيبل

معاوقة المدخل )متوازن(:

معاوقة المخرج )متوازن(:

أقصى حد للمدخل:

أقصى حد للمخرج )يمكن تحديده(:

نطاق توليف اإلدخال: )خطوات 6 ديسيبل(:

األبعاد/الوزن الشامل:

الطاقة الطيفية:

تداخل اإلشارات، من قناة إلى قناة، 1 كيلوهرتز: 
    التوليف 0 ديسيبل، مدخل 4+ ديسيبل

    التوليف 54 ديسيبل، مدخل 50- ديسيبل

معدل العينات:

المحوالت التناظرية/الرقمية - الرقمية/التناظرية: 

استهالك الطاقة
)100-240 فولت تيار متردد 60/50 هرتز(:

:USB
    عمق البت:

    عدد القنوات:
    معدل العينات:

التوافق:

 
    0.25+ ديسيبل/0.5- ديسيبل

0.006% <
0.040% <

> 125- ديسيبل

< 108 ديسيبل

 8kΩ

 207Ω

24+ ديسيبل

24+ ديسيبل، 18+ ديسيبل، 12+ ديسيبل،
 6+ ديسيبل، 0 ديسيبل، 31- ديسيبل

من 0 ديسيبل إلى 66 ديسيبل

االرتفاع: 1.75 بوصة )44 مم(
العرض: 19.0 بوصة )483 مم(
العمق: 10.5 بوصة )267 مم(
الوزن: 8 أرطال )3.63 كجم(

48+ فولت تيار مستمر )7ملي أمبير/مدخل(

> 85- ديسيبل
> 75- ديسيبل

48 كيلوهرتز

24- بت

> 35 وات

16 أو 24- بت
حتى 8
48 كيلوهرتز

الفقرة 15 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(
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ورقة بيانات
TesiraFOrTÉ Ti طراز

 TesiraFOrTÉ aVB Ti طراز



الفوائد
يتيح للمكامالت اختيار أي طراز يعمل بشكل أفضل مع بيئة التركيب. 	•

تزيد الُطرز الخاصة بالتطبيقات من سهولة وسرعة عملية تصميم النظام، وتكوينه، وتثبيته. 	•

يتيح ملف التكوين االفتراضي المضّمن استخدام تقنية التوصيل والتشغيل. 	•

حل قابل للتوسعة بصورة كبيرة واقتصادي من حيث التكلفة حيث يمكن توسيعه بمرور الوقت وفًقا الحتياجات العميل. 	•

تقنية Sona™ AEC و™SpeechSense لتحسين معالجة الكالم. 	•

يتكامل بشكل مباشر مع عمليات الترميز البسيط ومضيفات صوت USB األخرى. 	•

الميزات
قنوات AVB 128 × 128 )الطراز المزود بـ AVB فقط( 	•

12 مدخل مستوى ميكروفون/خط بتقنية AEC، و8 مخارج مستوى ميكروفون/خط 	•

Gigabit Ethernet منفذ 	•

حتى 8 قنوات صوت USB قابلة للتكوين 	•

RS-232 منفذ تسلسلي 	•

مدخل/مخرج مخصص لالستخدامات العامة بأربعة مسامير  	•

شاشة OLED بسطرين مع القدرة على التنقل باللمس السعوي 	•

)1RU( رف قابل للتركيب 	•

 Ethernet تكوين النظام والتحكم به عبر 	•

مورد طاقة عالمي داخلي 	•

RJ-11 واجهة هاتف قياسية عبر موصل 	•

 Tesira متوافق بشكل كامل مع خودام وموسعات وأدوات تحكم 	• 
)AVB الطراز المزود بـ(

معالجة اإلشارة عبر برنامج متطور يسمح بالتكوين والتحكم في توجيه اإلشارة، ومزجها  	•
والتوزيع والتصفية والتأخير، وغيرها الكثير

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

خاضع لضمان Biamp Systems لمدة 5 سنوات 	•

ورقة بيانات
TesiraFOrTÉ Ti طراز

TesiraFOrTÉ aVB Ti طراز

يعد طراز TesiraFORTÉ TI خادم صوت رقمي مزوًدا باثني عشر مدخالً تناظرًيا وثمانية مخارج تناظرية، ويشتمل على تقنية إلغاء صدى الصوت من 
 .RJ-11 القابلة للتكوين، وواجهة هاتف قياسية عبر موصل USB على جميع المداخل االثني عشر. ويشتمل أيًضا على عدد يصل إلى 8 من قنوات صوت Sona™

ويتيح منفذ صوت USB توصيل جهاز TesiraFORTÉ مباشرة بمضيفات صوت USB، إضافة إلى تحقيق االستفادة القصوى من حلول المؤتمرات األكثر تطوًرا 
في وقتنا الحاضر. ويضيف طراز TesiraFORTÉ AVB TI اتصال الصوت الرقمي عبر شبكة جسر الصوت والفيديو )AVB(. يمكن استخدام الطراز المزود 

 TesiraFORTÉ TI ويقدم طراز .Tesira أخرى، وكذلك خودام وموسعات وأدوات تحكم TesiraFORTÉ كجهاز مستقل، أو دمجه مع أجهزة AVB بـ
أيًضا معالجة صوتية شاملة، وتشمل على سبيل المثال ال الحصر: تقنية Sona™ AEC، وتوجيه اإلشارة ومزجها، والتوزيع، والتصفية، والديناميكية والتأخير، إضافة 
إلى أدوات التحكم، والمراقبة، والتشخيص والتي تم تكوينها جميًعا خالل برنامج تكوين Tesira. يتالءم طراز TesiraFORTÉ TI مع الغرف ذات الحجم الصغير 

إلى المتوسط والتي تتطلب حلول صوت عالية الجودة باستخدام عمليات رفع الصوت ومزجه، وتقنية AEC، مثل قاعات االجتماعات ومنشآت التدريب التي تتطلب 
واجهة هاتف قياسية.
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الطراز TESiRaFORTÉ aVB Ti والطراز TESiRaFORTÉ Ti: حل المؤتمرات عبر خدمة الهاتف القياسية

المواصفات الهندسية والمعمارية
يتعين تصميم خادم شبكة الصوت الرقمي بشكل خاص الستخدامه مع أنظمة Tesira. ويدعم خادم الطراز المزود بـ AVB اتصال الصوت الرقمي بشبكة جسر الصوت والفيديو )AVB( والتي تتيح حتى 128 × 128 قناة. ويتم 

تنفيذ اتصال AVB على موصل RJ-45 على طراز مزود بـ AVB. ويدعم الخادم االتصال بـ Ethernet وذلك لبرمجة موصل RJ-45 والتحكم به. ويحتوي الخادم أيًضا على معالجة صوت رقمي داخلية. ويحتوي الخادم على 
4 قنوات لالتصال عبر المداخل/المخارج المخصصة لألغراض العامة وذلك إلرسال اإلشارات المنطقية واستقبالها. وتكون برمجة منافذ المداخل/المخارج المخصصة لألغراض العامة قابلة للتكوين بواسطة البرنامج. ويحتوي الخادم على 

اتصال RS-232 للتحكم في نقل البيانات من الخادم وإليه، ومن المفترض أن تكون تلك العملية قابلة للبرمجة بواسطة البرنامج. كما يحتوي الخادم على اتصال ناقل تسلسلي عالمي )USB( على موصل من نوع USB-B قياسي. 
ويكون الخادم قابال للتكوين بواسطة البرنامج وذلك لدفق ما يصل إلى 8 قنوات لنقل الصوت الرقمي عبر USB من الفئة األولى إلى الخادم أو خارجه، أو إلى المداخل والمخارج المتزامنة. ويوفر الخادم 12 اتصال مدخل متوازًنا الستقبال 
إشارات الميكروفون أو الصوت التناظري على مستوى الخط على الموصالت التي تدار بلولب والقابلة لإلزالة. وتشتمل المداخل على األجهزة والبرامج الثابتة المزودة بتقنية إلغاء الصدى الصوتي )AEC( من ™Sona وكذلك المعلمات 

والتوجيه والتشغيل والتي تكون قابلة للبرمجة بواسطة البرنامج. كما يوفر الخادم أيًضا 8 قنوات مخارج متوازنة لنقل إشارات صوت الميكروفون أو الصوت التناظري على مستوى الخط على الموصالت التي تدار بلولب والقابلة لإلزالة. 
وتحتوي كل قناة على االتصال المخصص لها. يتكامل الخادم مع االتصاالت الهتفية القياسية على موصل RJ-11 لخط اتصاالت هاتفية واحد. يوفر الخادم إمكانية التعرف بلوحة OLED األمامية على طاقة الخادم، وحالته، والتنبيه، وحالة 
النشاط، إضافة إلى التنبيه عبر النظام. ويكون الخادم على هيئة رف قابل للتركيب )1RU( ويتميز بمعالجة اإلشارة القابلة للتكوين بواسطة البرنامج، والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر: توجيه اإلشارة ومزجها، والتوزيع، والتصفية، 

 ،CE الخادم حاصل على عالمة .Tesira فقط( وجميع أجهزة تحكم AVB من فئة الموسع )الطراز المزود بـ Tesira والديناميكية والتأخير، إضافة إلى أدوات التحكم، والمراقبة، والتشخيص. ويتحكم الخادم ويكون وكيالً لجميع أجهزة
ومدرج بقائمة UL، ويتوافق مع توجيه حظر المواد الخطرة )RoHS(. وتبلغ مدة الضمان خمس سنوات. ويكون الخادم من طراز TesiraFORTÉ AVB TI )الطراز مزود بـ AVB( أو طراز TesiraFORTÉ TI )الطراز 

.)AVB غير المزود بـ

TESiRaFORTÉ aVB Ti اللوحة الخلفية لطراز

TESiRaFORTÉ Ti اللوحة الخلفية لطراز

مواصفات الخادم 

استجابة التردد: 
    من 20 هرتز إلى 20 كيلوهرتز، مخرج 4+ ديسيبل    

التشوه التوافقي الكلي + الضوضاء )من 22 هرتز إلى 
22 كيلوهرتز(:

    التوليف 0 ديسيبل، مدخل 4+ ديسيبل  
    التوليف 54 ديسيبل، مدخل 50- ديسيبل

ضوضاء المدخل المكافئ )بدون وزن، من 22 هرتز إلى 
22 كيلوهرتز(:

النطاق الديناميكي )عند وجود إشارة(:
    من 22 هرتز إلى 22 كيلوهرتز، التوليف 0 ديسيبل

معاوقة المدخل )متوازن(:

معاوقة المخرج )متوازن(:

أقصى حد للمدخل:

أقصى حد للمخرج )يمكن تحديده(:

نطاق توليف اإلدخال: )خطوات 6 ديسيبل(:

األبعاد/الوزن الشامل:

الطاقة الطيفية:

تداخل اإلشارات، من قناة إلى قناة، 1 كيلوهرتز: 
    التوليف 0 ديسيبل، مدخل 4+ ديسيبل

    التوليف 54 ديسيبل، مدخل 50- ديسيبل

معدل العينات:

المحوالت التناظرية/الرقمية - الرقمية/التناظرية: 

استهالك الطاقة
)100-240 فولت تيار متردد 60/50 هرتز(:

:USB
    عمق البت:

    عدد القنوات:
    معدل العينات:

التوافق:

 
    0.25+ ديسيبل/0.5- ديسيبل

0.006% <
0.040% <

> 125- ديسيبل

< 108 ديسيبل

 8kΩ

 207Ω

24+ ديسيبل

24+ ديسيبل، 18+ ديسيبل، 12+ ديسيبل،
 6+ ديسيبل، 0 ديسيبل، 31- ديسيبل

من 0 ديسيبل إلى 66 ديسيبل

االرتفاع: 1.75 بوصة )44 مم(
العرض: 19.0 بوصة )483 مم(
العمق: 10.5 بوصة )267 مم(
الوزن: 8 أرطال )3.63 كجم(

48+ فولت تيار مستمر )7ملي أمبير/مدخل(

> 85- ديسيبل
> 75- ديسيبل

48 كيلوهرتز

24- بت

> 35 وات

16 أو 24- بت
حتى 8
48 كيلوهرتز

الفقرة 15 ب من قانون وكالة االتصاالت 
الفيدرالية )الواليات المتحدة األمريكية(
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(

www.biamp.com :9300 الهاتف: 503.641.7287 1+ الموقع اإللكتروني S.W. Gemini Drive Beaverton, OR 97008 USA :العنوان



ورقة بيانات
TesiraFOrTÉ Vi طراز

TesiraFOrTÉ aVB Vi طراز



الفوائد
يتيح للمكامالت اختيار أي طراز يعمل بشكل أفضل مع بيئة التركيب. 	•

تزيد الُطرز الخاصة بالتطبيقات من سهولة وسرعة عملية تصميم النظام، وتكوينه، وتثبيته. 	•

يتيح ملف التكوين االفتراضي المضّمن استخدام تقنية التوصيل والتشغيل. 	•

حل قابل للتوسعة بصورة كبيرة واقتصادي من حيث التكلفة حيث يمكن توسيعه بمرور الوقت وفًقا الحتياجات العميل. 	•

تقنية Sona™ AEC و™SpeechSense لتحسين معالجة الكالم. 	•

يتكامل بشكل مباشر مع عمليات الترميز البسيط ومضيفات صوت USB األخرى. 	•

الميزات
قنوات AVB 128 × 128 )الطراز المزود بـ AVB فقط( 	•

12 مدخل مستوى ميكروفون/خط بتقنية AEC، و8 مخارج مستوى ميكروفون/خط 	•

Gigabit Ethernet منفذ 	•

حتى 8 قنوات صوت USB قابلة للتكوين 	•

RS-232 منفذ تسلسلي 	•

مدخل/مخرج مخصص لالستخدامات العامة بأربعة مسامير  	•

شاشة OLED بسطرين مع القدرة على التنقل باللمس السعوي 	•

)1RU( رف قابل للتركيب 	•

 Ethernet تكوين النظام والتحكم به عبر 	•

مورد طاقة عالمي داخلي 	•

RJ-45 عبر موصل SIP VoIP واجهة 	•

 Tesira متوافق بشكل كامل مع خودام وموسعات وأدوات تحكم 	• 
)AVB الطراز المزود بـ(

معالجة اإلشارة عبر برنامج متطور يسمح بالتكوين والتحكم في توجيه اإلشارة، ومزجها  	•
والتوزيع والتصفية والتأخير، وغيرها الكثير

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

خاضع لضمان Biamp Systems لمدة 5 سنوات 	•

ورقة بيانات
TesiraFOrTÉ Vi طراز

TesiraFOrTÉ aVB Vi طراز

يعد طراز TesiraFORTÉ VI خادم صوت رقمي مزوًدا باثني عشر مدخالً تناظرًيا وثمانية مخارج تناظرية، ويشتمل على تقنية إلغاء صدى الصوت من 
™Sona على جميع المداخل االثني عشر. ويشتمل أيًضا على عدد يصل إلى 8 من قنوات صوت USB القابلة للتكوين، وواجهة VoIP من قناتين عبر موصل 

RJ-45. ويتيح منفذ صوت USB توصيل جهاز TesiraFORTÉ مباشرة بمضيفات صوت USB، إضافة إلى تحقيق االستفادة القصوى من حلول المؤتمرات 

األكثر تطوًرا في وقتنا الحاضر. ويضيف طراز TesiraFORTÉ AVB AI اتصال الصوت الرقمي عبر شبكة جسر الصوت والفيديو )AVB(. يمكن 
استخدام الطراز المزود بـ AVB كجهاز مستقل، أو دمجه مع أجهزة TesiraFORTÉ أخرى، وكذلك خودام وموسعات وأدوات تحكم Tesira. ويقدم طراز 

TesiraFORTÉ VI أيًضا معالجة صوتية شاملة، وتشمل على سبيل المثال ال الحصر: تقنية Sona™ AEC، وتوجيه اإلشارة ومزجها، والتوزيع، والتصفية، 

 TesiraFORTÉ VI يتالءم طراز .Tesira والديناميكية والتأخير، إضافة إلى أدوات التحكم، والمراقبة، والتشخيص والتي تم تكوينها جميًعا خالل برنامج تكوين
مع الغرف ذات الحجم الصغير إلى المتوسط والتي تتطلب حلول صوت عالية الجودة باستخدام تقنية VoIP، وعمليات رفع الصوت ومزجه، وتقنية AEC، مثل 

حجرات االجتماعات ومنشآت التدريب عن ُبعد.
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VOiP حل المؤتمرات بتقنية :TESiRaFORTÉ Vi والطراز TESiRaFORTÉ aVB Vi الطراز

المواصفات الهندسية والمعمارية
يتعين تصميم خادم شبكة الصوت الرقمي بشكل خاص الستخدامه مع أنظمة Tesira. ويدعم خادم الطراز المزود بـ AVB اتصال الصوت الرقمي بشبكة جسر الصوت والفيديو )AVB( والتي تتيح حتى 128 × 128 قناة. ويتم تنفيذ 

اتصال AVB على موصل RJ-45 على طراز مزود بـ AVB. ويدعم الخادم االتصال بـ Ethernet وذلك لبرمجة موصل RJ-45 والتحكم به. ويحتوي الخادم أيًضا على معالجة صوت رقمي داخلية. ويحتوي الخادم على 4 قنوات 
لالتصال عبر المداخل/المخارج المخصصة لألغراض العامة وذلك إلرسال اإلشارات المنطقية واستقبالها. وتكون برمجة منافذ المداخل/المخارج المخصصة لألغراض العامة قابلة للتكوين بواسطة البرنامج. ويحتوي الخادم على اتصال 

RS-232 للتحكم في نقل البيانات من الخادم وإليه، ومن المفترض أن تكون تلك العملية قابلة للبرمجة بواسطة البرنامج. كما يحتوي الخادم على اتصال ناقل تسلسلي عالمي )USB( على موصل من نوع USB-B قياسي. ويكون الخادم 
قابال للتكوين بواسطة البرنامج وذلك لدفق ما يصل إلى 8 قنوات لنقل الصوت الرقمي عبر USB من الفئة األولى إلى الخادم أو خارجه، أو إلى المداخل والمخارج المتزامنة. ويوفر الخادم 12 اتصال مدخل متوازًنا الستقبال إشارات 

الميكروفون أو الصوت التناظري على مستوى الخط على الموصالت التي تدار بلولب والقابلة لإلزالة. وتشتمل اتصاالت المداخل على األجهزة والبرامج الثابتة المزودة بتقنية إلغاء صدى الصوت )AEC( من ™Sona وكذلك المعلمات 
والتوجيه والتشغيل والتي تكون قابلة للبرمجة بواسطة البرنامج. كما يوفر الخادم أيًضا 8 قنوات مخارج متوازنة لنقل إشارات صوت الميكروفون أو الصوت التناظري على مستوى الخط على الموصالت التي تدار بلولب والقابلة لإلزالة. 

وتحتوي كل قناة على االتصال المخصص لها. يتكامل الخادم مع أنظمة نقل الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت )VoIP( على موصل RJ-45 لخطين من اتصال VoIP، ويدعم بروتوكول بدء الجلسة )SIP( اإلصدار 2.0 أو إصدار 
أو أحدث. يوفر الخادم إمكانية التعرف بلوحة OLED األمامية على طاقة الخادم، وحالته، والتنبيه، وحالة النشاط، إضافة إلى التنبيه عبر النظام. ويكون الخادم على هيئة رف قابل للتركيب )1RU( ويتميز بمعالجة اإلشارة القابلة للتكوين 

بواسطة البرنامج، والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر: توجيه اإلشارة ومزجها، والتوزيع، والتصفية، والديناميكية والتأخير، إضافة إلى أدوات التحكم، والمراقبة، والتشخيص. ويتحكم الخادم ويكون وكيالً لجميع أجهزة Tesira من فئة 
الموسع )الطراز المزود بـ AVB فقط( وجميع أجهزة تحكم Tesira. الخادم حاصل على عالمة CE، ومدرج بقائمة UL، ويتوافق مع توجيه حظر المواد الخطرة )RoHS(. وتبلغ مدة الضمان خمس سنوات. ويكون الخادم من طراز 

.)AVB الطراز غير مزود بـ( TesiraFORTÉ VI أو طراز )AVB الطراز مزود بـ( TesiraFORTÉ AVB VI

TESiRaFORTÉ aVB Vi اللوحة الخلفية لطراز

TESiRaFORTÉ Vi اللوحة الخلفية لطراز

مواصفات الخادم 

استجابة التردد: 
    من 20 هرتز إلى 20 كيلوهرتز، مخرج 4+ ديسيبل    

التشوه التوافقي الكلي + الضوضاء )من 22 هرتز إلى 
22 كيلوهرتز(:

    التوليف 0 ديسيبل، مدخل 4+ ديسيبل  
    التوليف 54 ديسيبل، مدخل 50- ديسيبل

ضوضاء المدخل المكافئ )بدون وزن، من 22 هرتز إلى 
22 كيلوهرتز(:

النطاق الديناميكي )عند وجود إشارة(:
    من 22 هرتز إلى 22 كيلوهرتز، التوليف 0 ديسيبل

معاوقة المدخل )متوازن(:

معاوقة المخرج )متوازن(:

أقصى حد للمدخل:

أقصى حد للمخرج )يمكن تحديده(:

نطاق توليف اإلدخال: )خطوات 6 ديسيبل(:

األبعاد/الوزن الشامل:

الطاقة الطيفية:

تداخل اإلشارات، من قناة إلى قناة، 1 كيلوهرتز: 
    التوليف 0 ديسيبل، مدخل 4+ ديسيبل

    التوليف 54 ديسيبل، مدخل 50- ديسيبل

معدل العينات:

المحوالت التناظرية/الرقمية - الرقمية/التناظرية: 

استهالك الطاقة
)100-240 فولت تيار متردد 60/50 هرتز(:

:USB
    عمق البت:

    عدد القنوات:
    معدل العينات:

التوافق:

 
    0.25+ ديسيبل/0.5- ديسيبل

0.006% <
0.040% <

> 125- ديسيبل

< 108 ديسيبل

 8kΩ

 207Ω

24+ ديسيبل

24+ ديسيبل، 18+ ديسيبل، 12+ ديسيبل،
 6+ ديسيبل، 0 ديسيبل، 31- ديسيبل

من 0 ديسيبل إلى 66 ديسيبل

االرتفاع: 1.75 بوصة )44 مم(
العرض: 19.0 بوصة )483 مم(
العمق: 10.5 بوصة )267 مم(
الوزن: 8 أرطال )3.63 كجم(

48+ فولت تيار مستمر )7ملي أمبير/مدخل(

> 85- ديسيبل
> 75- ديسيبل

48 كيلوهرتز

24- بت

> 35 وات

16 أو 24- بت
حتى 8
48 كيلوهرتز

الفقرة 15 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(
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