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يتيح جهاز ANC-1 لنظام Vocia® ضبط مستويات اإلخراج تلقائًيا وفًقا للتغيرات في مستويات الضوضاء المحيطة. وANC-1 عبارة عن جهاز شبكي لالستخدام مع 
مضخم الصوت  Vocia Amplifier (VA-8600) من Biamp. وهو يقبل إدخالين للضوضاء المحيطة عند المايكروفون أو مستوى الخط. ويمكن استخدام معظم 

المايكروفونات الديناميكية ومايكروفونات المكثفات عالية الجودة مع جهاز ANC-1. ويمكن تكوين زيادة اإلدخال لكل من اإلدخالين من ِقبل المستخدم عبر واجهة برنامج 
 VA-8600 وإرسال البيانات إلى Biamp بمعالجة معلومات الضوضاء المحيطة باستخدام لوغاريتم تعويض الضوضاء المحيطة التكيفي من ANC-1 ويقوم جهاز .Vocia

لتغيير مستوى اإلخراج وفًقا لذلك. تتيح واجهة برنامج Vocia الضبط الشامل لمعلمات ANC. ويستخدم ANC-1 تقنية الطاقة عبر Ethernet  (PoE) المتوافقة مع 
 .IEEE

الميزات
•  ضبط مستوى الصوت المالئم تلقائًيا وفًقا الستشعار ومعالجة الضوضاء المحيطة

طاقة وهمية 48 فولت  •

قابل للتركيب على الحائط  •

•  صوت/تحكم CobraNet مع االستخدام الديناميكي للحزم المتوفرة، باإلضافة إلى التشغيل من خالل كابل Ethernet واحد 

مصابيح LED للحالة  •

مبيت قوي للمكونات  •

RoHS ومتوافق مع توجيه ،UL ومدرج على قوائم ،CE حاصل على عالمة  •

Biamp Systems خاضع لضمان  •

المواصفات الهندسية والمعمارية
يجب تصميم جهاز تعويض الضوضاء المحيطة بصورة خاصة لالستخدام مع أنظمة Biamp® Vocia وأن يستخدم لوغاريتًما تكيفًيا لتحديد االستجابات المالئمة للضوضاء المحيطة 

في وجود اإلشارات ولمجموعة متنوعة من المساحات الصوتية. ويجب أن يقبل جهاز تعويض الضوضاء المحيطة إدخاالت الضوضاء المحيطة من واحد أو اثنين من مايكروفونات االستشعار 
القياسية عالية الجودة أو من واحد أو اثنين من مصادر مستوى الخط وضبط مستويات إخراج المضخم عبر CobraNet.® ويجب أن يستقبل الطاقة عبر Power  (PoE) باستخدام كابل 
شبكة واحد (CAT5) متصالً بالموصل  RJ45 في اللوحة الخلفية. يجب أن تكون زيادة اإلدخال ومعلمات ANC الخاصة بالجهاز قابلة للتكوين من ِقبل المستخدم عبر واجهة برنامج 

Vocia. يجب أن يكون جهاز تعويض الضوضاء المحيطة مميًزا بعالمة CE ومتوافًقا مع توجيه RoHS. ويجب أن تبلغ مدة الضمان خمس سنوات.

.Vocia من (ANC-1) 1 يجب أن يكون جهاز تعويض الضوضاء المحيطة هو جهاز تعويض الضوضاء المحيطة

ورقة بيانات
VOCIA® ANC-1

جهاز تعويض الضوضاء المحيطة 
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VOCIA ANC-1 مواصفات

300 مللي ثانية إلى ثانيتينوقت االستجابة للبيئة2:60 × مايكروفون/مستوى الخط المتوازنتكوين إدخال الضوضاء المحيطة:            

الطاقة الوهمية: 

معاوقة اإلدخال:

48 فولط من التيار المستمر (7 مللي أمبير/إدخال) 
IEC 1938 متوافق مع
ن إضافي موصالت شريطية حاجزة من خالل مكوِّ

8 كيلو أوم (مايكروفون/خط متوازن)

 المستوى المحيط؛ مستوى البرنامج؛ القياس:
التعويض

 802.3af (PoE) من الفئة 2الطاقة:66+ – 0 ديسيبلنطاق زيادة اإلدخال:

RJ45 مع كابل Ethernet/PoE التوصيل بالشبكة:
(CAT7 أو ،CAT6 أو ،CAT5e أو ،CAT5)

األبعاد اإلجمالية 
االرتفاع:
العرض:
العمق: 

32 ملم
245 ملم
120 ملم

750 جمالوزن:+/- 25 ديسيبلنطاق التعويض:

نطاق درجة حرارة 0.25:1 إلى 4:1نسبة التعويض:
45-0 درجة مئويةالتشغيل المحيطة:

1 ديسيبل/ثانية كحد أدنى؛ أوقات انحدار اإلدخال/اإلخراج:
10 ديسيبل/ثانية كحد أقصى؛

حاصل على عالمة CE (أوروبا)التوافق:
مدرج بقائمة UL وC-UL (الواليات المتحدة األمريكية وكندا)
توجيه حظر المواد الخطرة (RoHS) (أوروبا)
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