
A: 9300 S.W. Gemini Drive Beaverton, OR 97008 EUA          T: +1 503.641.7287          W: www.biamp.com

BENEFÍCIOS
• Permite que os integradores escolham qual modelo funciona melhor no ambiente de instalação.

• Os modelos específicos de aplicação tornam o projeto, a configuração e a instalação do sistema mais fáceis e 
rápidos.

• Inclui arquivo de configuração padrão que permite o uso do plug and play.

• Solução altamente escalável e de custo efetivoque pode aumentar ao longo do tempo com as necessidades do 
cliente.

• A tecnologia SpeechSense™ melhora o processamento da fala.

• Integra-se diretamente com os codecs suaves e outros hospedeiros de áudio USB.

CARACTERÍSTICAS
• 128 x 128 canais de AVB (apenas modelo AVB)

• 12 entradas de nível mic/linha, 8 saídas de nível  
mic/linha 

• Porta Gigabit Ethernet

• Até 8 canais de áudio USB configurável

• Porta serial RS-232

• 4 pinos GPIO 

• Visor OLED de 2 linhas com navegação capacitiva 
ao toque

• Montagem em rack (1RU)

• Controle e configuração do sistema via Ethernet 

• Fonte de alimentação universal interna

• Totalmente compatível com servidores, expansores e 
controladores Tesira (modelo AVB)

• O processamento de sinal via software intuitivo 
permite a configuração e o controle de equalização, 
filtragem, delay, mixagem e roteamento de sinal e 
muito mais

• CE marcado, UL listado e RoHS compatível

• Coberto pelos Sistemas Biamp de 5 anos de garantia

O TesiraFORTÉ AI é um servidor de áudio digital com 12 entradas analógicas e 8 saídas analógicas 

e inclui até 8 canais de áudio USB configurável. O áudio USB permite que o TesiraFORTÉ interaja 

diretamente com os hospedeiros de áudio USB, bem como tirar o máximo proveito das soluções de 

conferência mais sofisticadas da atualidade. O TesiraFORTÉ AVB AI acrescenta a rede de áudio digital 

Ponte de Áudio e Vídeo (AVB). O modelo AVB pode ser utilizado como um dispositivo independente 

ou pode ser combinado com outros dispositivos TesiraFORTÉ e servidores, expansores e controladores 

Tesira. O TesiraFORTÉ AI 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 configuração 

Tesira. O TesiraFORTÉ AI é mais adequado para salas de pequeno e médio porte, que necessitam 

de soluções de áudio de alta qualidade usando menos mixagem e elevação de voz, como salas de 

conferências ou câmaras municipais. 

DADOS TÉCNICOS
TESIRAFORTÉ AI
TESIRAFORTÉ AVB AI
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Controle

SISTEMAS BIAMP
Feito nos EUA, US e Peças Importadas

Saídas

E/S Lógica

Entradas

Controle

SISTEMAS BIAMP
Feito nos EUA, US e Peças Importadas

Saídas

E/S Lógica

Entradas

PAINEL TRASEIRO TESIRAFORTÉ AVB AI

PAINEL TRASEIRO TESIRAFORTÉ AI

ESPECIFICAÇÕES PARA ARQUITETOS E ENGENHEIROS
O servidor de rede de áudio digital deve ser projetado exclusivamente para uso em sistemas Tesira. O servidor de modelo AVB deve apoiar a rede 
de áudio digital Ponte de Áudio e Vídeo (AVB) que deve permitir até 128 x 128 canais. A conexão de Rede AVB deve ser implementada em um 
conector RJ-45 no modelo AVB. O servidor deve suportar a conexão Ethernet para programação e controle em um conector RJ-45. O servidor 
deve ter processamento DSP interno. O servidor deve incluir 4 canais de conexões de Entrada e Saída de Finalidades Gerais (GPIO) para enviar 
ou receber sinais lógicos. A programação das portas GPIO deve ser configurável por software. O servidor deve incluir uma conexão RS-232 para 
transmissão de dados de controle dentro ou fora do servidor, e tal operação deve ser programável por software. O servidor deve incluir uma 
conexão Universal Serial Bus (USB) em um conector do tipo USB-B padrão. O servidor deve ser configurável por software para transmitir até 8 
canais de transmissão de Áudio USB de Classe 1 digital dentro ou fora do servidor ou de entrada e saída simultâneas. O servidor deve fornecer 
12 conexões de entrada balanceada para o recebimento do microfone ou sinais de áudio analógico de nível de linha nos conectores rosqueados 
e removíveis. O servidor deve fornecer 8 conexões de saída balanceada para a transmissão do microfone ou sinais de áudio analógico de nível 
de linha nos conectores rosqueados e removíveis. Cada canal individual deve possuir a sua própria conexão dedicada. O servidor deve fornecer 
identificação OLED do painel frontal de status, alarme, atividade e energia do servidor, bem como o alarme de todo o sistema. O servidor deve ser 
montável em rack (1RU) 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 controlar e 
procurar todos os dispositivos Tesira de classe expansora (apenas modelo AVB) e dispositivos de controle Tesira. 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 TesiraFORTÉ AVB AI (para 
o modelo ABV) ou TesiraFORTÉ AI (para o modelo não AVB).

TESIRAFORTÉ AVB AI E TESIRAFORTÉ AI: MODELO PADRÃO PARA ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE
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ESPECIFICAÇÕES DO SERVIDOR 

Resposta de frequência  
(20Hz~20kHz, saída de +4dBu):  +0.25dB/-0.5dB

THD+N (20Hz~20kHz):
 Ganho de 0dB, entrada de +4dBu: < 0.006% 
 Ganho de 54dB, entrada de -50dBu: < 0.040%

EIN (sem peso, 22Hz~22kHz): < -125dBu

Faixa Dinâmica (22Hz~22KHz, ganho de 0dB): < 108dB

Impedância de Entrada (equilibrada): 8kΩ

Impedância de Saída (equilibrada): 207Ω

Entrada Máxima: +24dBu

Saída Máxima (selecionável): +24dBu, +18dBu, +12dBu,
 +6dBu, 0dBu, -31dBu

Faixa de Ganho de Entrada (passos 6dB): 0 - 66dB

Dimensões totais: 
 Altura: 44 mm 
 Largura: 483 mm 
 Profundidade: 267 mm 
 Peso:  3,63 kg

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

Cross Talk (canal a canal em 1kHz):
 Ganho de 0dB, entrada de +4dBu: < -85dB 
 Ganho de 54dB, entrada de -50dBu: < -75dB

Taxa de Amostragem: 48kHz

Conversores A/D - D/A:  24 bits

Consumo de Energia
(100-240VAC 50/60Hz): < 35W

USB:
 Profundidade dos Bits: 16 ou 24 bits 
 Número de Canais: até 8 
 Taxa de Amostragem: 48kHz

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)
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BENEFÍCIOS
• Permite que os integradores escolham qual modelo funciona melhor no ambiente de instalação.

• Os modelos específicos de aplicação tornam o projeto, a configuração e a instalação do sistema mais fáceis e 
rápidos.

• Inclui arquivo de configuração padrão que permite o uso do plug and play.

• Solução altamente escalável e de custo efetivo que pode aumentar ao longo do tempo com as necessidades 
do cliente.

• Tecnologias AEC Sona™ e SpeechSense™ para melhorar o processamento da fala.

• Integra-se diretamente com os codecs suaves e outros hospedeiros de áudio USB.

CARACTERÍSTICAS
• 128 x 128 canais de AVB (apenas modelo AVB)

• 12 entradas de nível mic/linha com AEC, 8 saídas de 
nível mic/linha

• Porta Gigabit Ethernet

• Até 8 canais de áudio USB configurável

• Porta serial RS-232

• 4 pinos GPIO 

• Visor OLED de 2 linhas com navegação capacitiva 
ao toque

• Montagem em rack (1RU)

• Controle e configuração do sistema via Ethernet 

• Fonte de alimentação universal interna

• Totalmente compatível com servidores, expansores e 
controladores Tesira (modelo AVB)

• O processamento de sinal via software intuitivo 
permite a configuração e o controle de equalização, 
filtragem, delay, mixagem e roteamento de sinal e 
muito mais

• CE marcado, UL listado e RoHS compatível

• Coberto pelos Sistemas Biamp de 5 anos de garantia

DADOS TÉCNICOS
TESIRAFORTÉ CI
TESIRAFORTÉ AVB CI

O TesiraFORTÉ CI é um servidor de áudio digital com 12 entradas analógicas e 8 saídas analógicas e 

inclui a tecnologia de Cancelamento de Eco Acústico (AEC) Sona™ nas 12 saídas. Também inclui até 

8 canais de áudio USB configurável. O áudio USB permite que o TesiraFORTÉ interaja diretamente 

com os hospedeiros de áudio USB, bem como tirar o máximo proveito das soluções de conferência 

mais sofisticadas da atualidade. O TesiraFORTÉ AVB CI acrescenta a rede de áudio digital Ponte de 

Áudio e Vídeo (AVB). O modelo AVB pode ser utilizado como um dispositivo independente ou pode 

ser combinado com outros dispositivos TesiraFORTÉ e servidores, expansores e controladores Tesira. 

O TesiraFORTÉ CI também fornece amplo processamento de áudio, incluindo, mas não limitado a: 

equalização, filtragem, dinâmica, delay, mixagem e roteamento de sinal, tecnologia AEC Sona™, bem 

como controle, monitoramento e ferramentas de diagnóstico, tudo configurado através do software 

de configuração Tesira. O TesiraFORTÉ CI é mais adequado para salas de pequeno e médio porte que 

necessitam de soluções de áudio de alta qualidade usando AEC, menos mixagem e elevação de voz, 

como salas de conferências ou ambientes de aprendizagem à distância.
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TESIRAFORTÉ AVB CI E TESIRAFORTÉ CI: SOLUÇÃO DE CONFERÊNCIA CODEC EXTERNA

ESPECIFICAÇÕES PARA ARQUITETOS E ENGENHEIROS
O servidor de rede de áudio digital deve ser projetado exclusivamente para uso em sistemas Tesira. O servidor de modelo AVB deve apoiar a rede 
de áudio digital Ponte de Áudio e Vídeo (AVB) que deve permitir até 128 x 128 canais. A conexão de Rede AVB deve ser implementada em um 
conector RJ-45 no modelo AVB. O servidor deve suportar a conexão Ethernet para programação e controle em um conector RJ-45. O servidor 
deve ter processamento DSP interno. O servidor deve incluir 4 canais de conexões de Entrada e Saída de Finalidades Gerais (GPIO) para enviar 
ou receber sinais lógicos. A programação das portas GPIO deve ser configurável por software. O servidor deve incluir uma conexão RS-232 
para controlar a transmissão de dados, e tal operação deve ser programável por software. O servidor deve incluir uma conexão Universal Serial 
Bus (USB) em um conector do tipo USB-B padrão. O servidor deve ser configurável por software para transmitir até 8 canais de transmissão de 
Áudio USB de Classe 1 digital dentro ou fora do servidor ou de entrada e saída simultâneas. O servidor deve fornecer 12 conexões de entrada 
balanceada para o recebimento do microfone ou sinais de áudio analógico de nível de linha nos conectores rosqueados e removíveis. As conexões 
de entrada devem incluir roteamento e operação, os parâmetros, hardware e firmware de Cancelamento de Eco Acústico (AEC) Sona™, os quais 
devem ser programáveis por software. O servidor deve fornecer 8 conexões de saída balanceada para a transmissão do microfone ou sinais de 
áudio analógico de nível de linha nos conectores rosqueados e removíveis. Cada canal individual deve possuir a sua própria conexão dedicada. 
O servidor deve fornecer identificação OLED do painel frontal de status, alarme, atividade e energia do servidor, bem como o alarme de todo 
o sistema. O servidor deve ser montável em rack (1RU) 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 controlar e procurar todos os dispositivos Tesira de classe expansora (apenas modelo AVB) e dispositivos de controle 
Tesira. 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 TesiraFORTÉ AVB CI (para modelo ABV) ou TesiraFORTÉ CI (para modelo não AVB).

Controle

SISTEMAS BIAMP
Feito nos EUA, US e Peças Importadas

Saídas

E/S Lógica

Entradas

Controle

SISTEMAS BIAMP
Feito nos EUA, US e Peças Importadas

Saídas

E/S Lógica

Entradas

PAINEL TRASEIRO TESIRAFORTÉ AVB CI

PAINEL TRASEIRO TESIRAFORTÉ CI
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ESPECIFICAÇÕES DO SERVIDOR 

Resposta de frequência  
(20Hz~20kHz, saída de +4dBu):  +0.25dB/-0.5dB

THD+N (20Hz~20kHz):
 Ganho de 0dB, entrada de +4dBu: < 0.006% 
 Ganho de 54dB, entrada de -50dBu: < 0.040%

EIN (sem peso, 22Hz~22kHz): < -125dBu

Faixa Dinâmica (22Hz~22KHz, ganho de 0dB): < 108dB

Impedância de Entrada (equilibrada): 8kΩ

Impedância de Saída (equilibrada): 207Ω

Entrada Máxima: +24dBu

Saída Máxima (selecionável): +24dBu, +18dBu, +12dBu,
 +6dBu, 0dBu, -31dBu

Faixa de Ganho de Entrada (passos 6dB): 0 - 66dB

Dimensões totais: 
 Altura: 44 mm 
 Largura: 483 mm 
 Profundidade: 267 mm 
 Peso:  3,63 kg

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

Cross Talk (canal a canal em 1kHz):
 Ganho de 0dB, entrada de +4dBu: < -85dB 
 Ganho de 54dB, entrada de -50dBu: < -75dB

Taxa de Amostragem: 48kHz

Conversores A/D - D/A:  24 bits

Consumo de Energia
(100-240VAC 50/60Hz): < 35W

USB:
 Profundidade dos Bits: 16 ou 24 bits 
 Número de Canais: até 8 
 Taxa de Amostragem: 48kHz

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)
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BENEFÍCIOS
• Permite que os integradores escolham qual modelo funciona melhor no ambiente de instalação.

• Os modelos específicos de aplicação tornam o projeto, a configuração e a instalação do sistema mais fáceis e 
rápidos.

• Inclui arquivo de configuração padrão que permite o uso do plug and play.

• Solução altamente escalável e de custo efetivo que pode aumentar ao longo do tempo com as necessidades do 
cliente.

• Tecnologias AEC Sona™ e SpeechSense™ para melhorar o processamento da fala.

• Integra-se diretamente com os codecs suaves e outros hospedeiros de áudio USB.

CARACTERÍSTICAS
• 128 x 128 canais de AVB (apenas modelo AVB)

• 12 entradas de nível mic/linha com AEC, 8 saídas de 
nível mic/linha

• Porta Gigabit Ethernet

• Até 8 canais de áudio USB configurável

• Porta serial RS-232

• 4 pinos GPIO 

• Visor OLED de 2 linhas com navegação capacitiva 
ao toque

• Montagem em rack (1RU)

• Controle e configuração do sistema via Ethernet 

• Fonte de alimentação universal interna

• Interface telefônica padrão através de um conector  
RJ-11

• Totalmente compatível com servidores, expansores e 
controladores Tesira (modelo AVB)

• O processamento de sinal via software intuitivo permite 
a configuração e o controle de equalização, filtragem, 
delay, mixagem e roteamento de sinal e muito mais

• CE marcado, UL listado e RoHS compatível

• Coberto pelos Sistemas Biamp de 5 anos de garantia

DADOS TÉCNICOS
TESIRAFORTÉ TI
TESIRAFORTÉ AVB TI

O TesiraFORTÉ TI é um servidor de áudio digital com 12 entradas analógicas e 8 saídas analógicas 

e inclui a tecnologia de Cancelamento de Eco Acústico (AEC) Sona™ nas 12 saídas. Também inclui 

até 8 canais de áudio USB configurável e uma interface telefônica padrão através de um conector 

RJ-11. O áudio USB permite que o TesiraFORTÉ interaja diretamente com os hospedeiros de áudio 

USB, bem como tirar o máximo proveito das soluções de conferência mais sofisticadas da atualidade. 

O TesiraFORTÉ AVB TI acrescenta a rede de áudio digital Ponte de Áudio e Vídeo (AVB). O modelo 

AVB pode ser utilizado como um dispositivo independente ou pode ser combinado com outros 

dispositivos TesiraFORTÉ e servidores, expansores e controladores Tesira. O TesiraFORTÉ TI também 

fornece amplo processamento de áudio, incluindo, mas não limitado a: equalização, filtragem, 

dinâmica, delay, mixagem e roteamento de sinal, tecnologia AEC Sona™, bem como controle, 

monitoramento e ferramentas de diagnóstico, tudo configurado através do software de configuração 

Tesira. O TesiraFORTÉ TI é mais adequado para salas de pequeno e médio porte, que necessitam de 

soluções de áudio de alta qualidade usando menos mixagem e elevação de voz, e AEC, como salas de 

conferências ou centros de treinamento que requerem uma interface telefônica padrão.
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TESIRAFORTÉ AVB TI E TESIRAFORTÉ TI: CONFERÊNCIA SOBRE SOLUÇÃO DE SERVIÇO 
 TELEFÔNICO PADRÃO

ESPECIFICAÇÕES DOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS
O servidor de rede de áudio digital deve ser projetado exclusivamente para uso em sistemas Tesira. O servidor de modelo AVB deve apoiar a rede 
de áudio digital Ponte de Áudio e Vídeo (AVB) que deve permitir até 128 x 128 canais. A conexão de Rede AVB deve ser implementada em um 
conector RJ-45 no modelo AVB. O servidor deve suportar a conexão Ethernet para programação e controle em um conector RJ-45. O servidor 
deve ter processamento DSP interno. O servidor deve incluir 4 canais de conexões de Entrada e Saída de Finalidades Gerais (GPIO) para enviar 
ou receber sinais lógicos. A programação das portas GPIO deve ser configurável por software. O servidor deve incluir uma conexão RS-232 para 
transmissão de dados de controle dentro ou fora do servidor, e tal operação deve ser programável por software. O servidor deve incluir uma 
conexão Universal Serial Bus (USB) em um conector do tipo USB-B padrão. O servidor deve ser configurável por software para transmitir até 
8 canais de transmissão de Áudio USB de Classe 1 digital dentro ou fora do servidor ou de entrada e saída simultâneas. O servidor deve fornecer 
12 conexões de entrada balanceada para o recebimento do microfone ou sinais de áudio analógico de nível de linha nos conectores rosqueados e 
removíveis. As conexões de entrada devem incluir roteamento e operação, os parâmetros, hardware e firmware de Cancelamento de Eco Acústico 
(AEC) Sona™, os quais devem ser programáveis por software. O servidor deve fornecer 8 conexões de saída balanceada para a transmissão do 
microfone ou sinais de áudio analógico de nível de linha nos conectores rosqueados e removíveis. Cada canal individual deve possuir a sua própria 
conexão dedicada. O servidor deve integrar a comunicação de telefonia padrão em um conector RJ-11 para obter uma única linha de comunicação 
telefônica. O servidor deve fornecer identificação OLED do painel frontal de status, alarme, atividade e energia do servidor, bem como o alarme 
de todo o sistema. O servidor deve ser montável em rack (1RU) e com recurso de processamento de sinal configurável por software, incluindo, mas 
não limitado a: equalização, filtragem, dinâmica, retardo, mixagem e roteamento de sinais, bem como controle, monitoramento e ferramentas de 
diagnóstico. O servidor deve controlar e procurar todos os dispositivos Tesira de classe expansora (apenas modelo AVB) e dispositivos de controle 
Tesira. 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 TesiraFORTÉ AVB TI (para modelo AVB) ou TesiraFORTÉ TI (para modelo não AVB).

Controle

SISTEMAS BIAMP
Feito nos EUA, US e Peças Importadas

Saídas

E/S Lógica

Entradas

Controle

SISTEMAS BIAMP
Feito nos EUA, US e Peças Importadas

Saídas

E/S Lógica

Entradas

PAINEL TRASEIRO TESIRAFORTÉ AVB TI

PAINEL TRASEIRO TESIRAFORTÉ TI
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ESPECIFICAÇÕES DO SERVIDOR 

Resposta de frequência  
(20Hz~20kHz, saída de +4dBu):  +0.25dB/-0.5dB

THD+N (20Hz~20kHz):
 Ganho de 0dB, entrada de +4dBu: < 0.006% 
 Ganho de 54dB, entrada de -50dBu: < 0.040%

EIN (sem peso, 22Hz~22kHz): < -125dBu

Faixa Dinâmica (22Hz~22KHz, ganho de 0dB): < 108dB

Impedância de Entrada (equilibrada): 8kΩ

Impedância de Saída (equilibrada): 207Ω

Entrada Máxima: +24dBu

Saída Máxima (selecionável): +24dBu, +18dBu, +12dBu,
 +6dBu, 0dBu, -31dBu

Faixa de Ganho de Entrada (passos 6dB): 0 - 66dB

Dimensões totais: 
 Altura: 44 mm 
 Largura: 483 mm 
 Profundidade: 267 mm 
 Peso:  3,63 kg

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

Cross Talk (canal a canal em 1kHz):
 Ganho de 0dB, entrada de +4dBu: < -85dB 
 Ganho de 54dB, entrada de -50dBu: < -75dB

Taxa de Amostragem: 48kHz

Conversores A/D - D/A:  24 bits

Consumo de Energia
(100-240VAC 50/60Hz): < 35W

USB:
 Profundidade dos Bits: 16 ou 24 bits 
 Número de Canais: até 8 
 Taxa de Amostragem: 48kHz

Conformidade:
FCC Parte 15B (EUA)
FCC Parte 68 (EUA)

Indústria do Canadá CS-03 (Canadá)
CE marcado (Europa)

UL e C-UL listados (EUA e Canadá)
RCM (Austrália)

EAC (União Aduaneira da Eurásia)
Diretiva RoHS (Europa)
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BENEFÍCIOS
• Permite que os integradores escolham qual modelo funciona melhor no ambiente de instalação.

• Os modelos específicos de aplicação tornam o projeto, a configuração e a instalação do sistema mais fáceis e 
rápidos.

• Inclui arquivo de configuração padrão que permite o uso do plug and play.

• Solução altamente escalável e de custo efetivo que pode aumentar ao longo do tempo com as necessidades do 
cliente.

• Tecnologias AEC Sona™ e SpeechSense™ para melhorar o processamento da fala.

• Integra-se diretamente com os codecs suaves e outros hospedeiros de áudio USB.

CARACTERÍSTICAS
• 128 x 128 canais de AVB (apenas modelo AVB)

• 12 entradas de nível mic/linha com AEC, 8 saídas 
de nível mic/linha

• Porta Gigabit Ethernet

• Até 8 canais de áudio USB configurável

• Porta serial RS-232

• 4 pinos GPIO 

• Visor OLED de 2 linhas com navegação capacitiva 
ao toque

• Montagem em rack (1RU)

• Controle e configuração do sistema via Ethernet 

• Fonte de alimentação universal interna

• Interface SIP VoIP através de um conector RJ-45

• Totalmente compatível com servidores, expansores e 
controladores Tesira (modelo AVB)

• O processamento de sinal via software intuitivo 
permite a configuração e o controle de equalização, 
filtragem, delay, mixagem e roteamento de sinal e 
muito mais

• CE marcado, UL listado e RoHS compatível

• Coberto pelos Sistemas Biamp de 5 anos de garantia

DADOS TÉCNICOS
TESIRAFORTÉ VI
TESIRAFORTÉ AVB VI

O TesiraFORTÉ VI é um servidor de áudio digital com 12 entradas analógicas e 8 saídas analógicas e 

inclui a tecnologia de Cancelamento de Eco Acústico (AEC) Sona™ nas 12 saídas. Também inclui até 

8 canais de áudio USB configurável e uma interface de 2 canais VOIP através de um conector RJ-45. 

O áudio USB permite que o TesiraFORTÉ interaja diretamente com os hospedeiros de áudio USB, 

bem como tirar o máximo proveito das soluções de conferência mais sofisticadas da atualidade. O 

TesiraFORTÉ AVB AI acrescenta a rede de áudio digital Ponte de Áudio e Vídeo (AVB). O modelo AVB 

pode ser utilizado como um dispositivo independente ou pode ser combinado com outros dispositivos 

TesiraFORTÉ e servidores, expansores e controladores Tesira. O TesiraFORTÉ VI também fornece 

amplo processamento de áudio, incluindo, mas não limitado a: equalização, filtragem, dinâmica, 

delay, mixagem e roteamento de sinal, tecnologia AEC Sona™, bem como controle, monitoramento 

e ferramentas de diagnóstico, tudo configurado através do software de configuração Tesira. O 

TesiraFORTÉ VI é mais adequado para salas de pequeno e médio porte, que necessitam de soluções 

de áudio de alta qualidade usando menos mixagem e elevação de voz, VoIP e AEC, como salas de 

conferências ou instalações de treinamento à distância.
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TESIRAFORTÉ AVB VI E TESIRAFORTÉ VI: SOLUÇÃO DE CONFERÊNCIA VOIP

ESPECIFICAÇÕES DOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS
O servidor de rede de áudio digital deve ser projetado exclusivamente para uso em sistemas Tesira. O servidor de modelo AVB deve apoiar a rede 
de áudio digital Ponte de Áudio e Vídeo (AVB) que deve permitir até 128 x 128 canais. A conexão de Rede AVB deve ser implementada em um 
conector RJ-45 no modelo AVB. O servidor deve suportar a conexão Ethernet para programação e controle em um conector RJ-45. O servidor 
deve ter processamento DSP interno. O servidor deve incluir 4 canais de conexões de Entrada e Saída de Finalidades Gerais (GPIO) para enviar 
ou receber sinais lógicos. A programação das portas GPIO deve ser configurável por software. O servidor deve incluir uma conexão RS-232 para 
transmissão de dados de controle dentro ou fora do servidor, e tal operação deve ser programável por software. O servidor deve incluir uma 
conexão Universal Serial Bus (USB) em um conector do tipo USB-B padrão. O servidor deve ser configurável por software para transmitir até 
8 canais de transmissão de Áudio USB de Classe 1 digital dentro ou fora do servidor ou de entrada e saída simultâneas. O servidor deve fornecer 
12 conexões de entrada balanceada para o recebimento do microfone ou sinais de áudio analógico de nível de linha nos conectores rosqueados e 
removíveis. As conexões de entrada devem incluir roteamento e operação, os parâmetros, hardware e firmware de Cancelamento de Eco Acústico 
(AEC) Sona™, os quais devem ser programáveis por software. O servidor deve fornecer 8 conexões de saída balanceada para a transmissão do 
microfone ou sinais de áudio analógico de nível de linha nos conectores rosqueados e removíveis. Cada canal individual deve possuir a sua própria 
conexão dedicada. O servidor deve integrar aos sistemas Protocolo de Voz Através de Internet (VoIP) em um conector RJ-45 de duas linhas de 
comunicação VoIP e deve apoiar o Protocolo de Iniciação de Sessão (SIP) v2.0 ou superior. O servidor deve fornecer identificação OLED do painel 
frontal de status, alarme, atividade e energia do servidor, bem como o alarme de todo o sistema. O servidor deve ser montável em rack (1RU) 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 controlar e procurar todos os dispositivos 
Tesira de classe expansora (apenas modelo AVB) e dispositivos de controle Tesira. 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 TesiraFORTÉ AVB VI (para modelo ABV) ou TesiraFORTÉ 
VI (para modelo não AVB).

Controle

SISTEMAS BIAMP
Feito nos EUA, US e Peças Importadas
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Controle

SISTEMAS BIAMP
Feito nos EUA, US e Peças Importadas

Saídas

E/S Lógica

Entradas

PAINEL TRASEIRO TESIRAFORTÉ AVB VI

PAINEL TRASEIRO TESIRAFORTÉ VI
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ESPECIFICAÇÕES DO SERVIDOR 

Resposta de frequência  
(20Hz~20kHz, saída de +4dBu):  +0.25dB/-0.5dB

THD+N (20Hz~20kHz):
 Ganho de 0dB, entrada de +4dBu: < 0.006% 
 Ganho de 54dB, entrada de -50dBu: < 0.040%

EIN (sem peso, 22Hz~22kHz): < -125dBu

Faixa Dinâmica (22Hz~22KHz, ganho de 0dB): < 108dB

Impedância de Entrada (equilibrada): 8kΩ

Impedância de Saída (equilibrada): 207Ω

Entrada Máxima: +24dBu

Saída Máxima (selecionável): +24dBu, +18dBu, +12dBu,
 +6dBu, 0dBu, -31dBu

Faixa de Ganho de Entrada (passos 6dB): 0 - 66dB

Dimensões totais: 
 Altura: 44 mm 
 Largura: 483 mm 
 Profundidade: 267 mm 
 Peso:  3,63 kg

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

Cross Talk (canal a canal em 1kHz):
 Ganho de 0dB, entrada de +4dBu: < -85dB 
 Ganho de 54dB, entrada de -50dBu: < -75dB

Taxa de Amostragem: 48kHz

Conversores A/D - D/A:  24 bits

Consumo de Energia
(100-240VAC 50/60Hz): < 35W

USB:
 Profundidade dos Bits: 16 ou 24 bits 
 Número de Canais: até 8 
 Taxa de Amostragem: 48kHz

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)


