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ANC-1 permite que o Vocia® sistema  para ajustar os níveis de saída automaticamente em resposta às 

mudanças nos níveis de ruído ambiente. O ANC-1 é um dispositivo conectado em rede para uso com 

Amplificador Vocia Biamp (VA-8600). Ele aceita duas entradas de ruído ambiente no nível de microfone 

ou linha. A maioria dos microfones dinâmicos e de condensador de alta qualidade podem ser usados em 

conjunto com o ANC-1. O ganho de entrada de cada uma das duas entradas pode ser configurado pelo 

usuário pela interface de software Vocia. ANC-1 processa as informações de ruído ambiente usando o 

algoritmo de compensação de ruído ambiente adaptável da Biamp e envia dados para o VA-8600 para 

alterar o nível de saída de acordo. A interface do software Vocia permite ajuste abrangente dos parâmetros 

do ANC. O ANC-1 utiliza tecnologia compatível com IEEE Energia sobre Ethernet (PoE).

RECURSOS
•  Ajuste de volume automático adaptativo, baseado no 

ruído ambiente

• Alimentação Phantom power de 48V

• Montagem em parede

•  Áudio/controle CobraNet com uso dinâmico de 
pacotes disponíveis, 
além de energia em um único cabo Ethernet 

• LEDs de status

• Gabinete de componentes robusto

• CE, UL e compatível com RoHS

• Coberto pela garantia da Biamp Systems

ESPECIFICACIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
O dispositivo de compensação de ruído ambiente deve ser concebido exclusivamente para uso com sistemas Biamp® 
Vocia e deve empregar um algoritmo adaptativo para determinar as respostas adequadas ao ruído ambiente na 
presença de sinais e  para uma variedade de espaços acústicos. O dispositivo de compensação de ruído ambiente 
deve aceitar entradas de ruído ambiente de um ou dois microfones padrão com sensor de alta qualidade ou uma ou 
duas fontes de nível de linha e ajustar os níveis de saída do amplificador  via CobraNet.®. Ele deve receber energia 
sobre Ethernet (PoE), utilizando um único cabo de rede (CAT5) conectado ao conector RJ45 na parte traseira do 
painel. O ganho de entrada e os parâmetros ANC do dispositivo devem ser configuráveis pelo usuário através da 
interface de software Vocia. O dispositivo de compensação de ruído ambiente deverá ser compatível com CE e deve 
estar em conformidade com a diretiva RoHS. A garantia deve ser de cinco anos.

O dispositivo de compensação de ruído ambiente deve ser um Vocia Ambient Noise Compensation 1 (ANC-1).

DADOS TÉCNICOS
VOCIA® ANC-1
COMPENSAÇÃO DE RUÍDO AMBIENTE
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VOCDS-412-1504-PT-R1

VOCIA ANC-1 ESPECIFICAÇÕES

Conexão de rede: RJ45 com cabo Ethernet/PoE
 (CAT5, CAT5e, CAT6 ou CAT7)

Configuração de entrada 2 saídas balanceadas 
de ruído ambiente:  de mic/linha

Faixa de ganho de entrada: 0 dB - +66 dB
Impedância de entrada: 8 kΩ

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

Faixa de compensação:  ± 25 dB
Relação de compensação: 0.25:1 para 4:1 

Tempos de Ramp In/Out: Mínimo 1dB/segundo; 
Máximo 10dB/segundo

Ambiente RT60: 300ms a 2 segundos
Medição: Nível de ambiente; 
 Nível do programa; Compensação

Dimensões totais:
Altura: 32 mm 
Largura:  245 mm 
Profundidade:  120 mm 
Peso: 750 g

Alimentação: IEEE 802.3af (PoE), Classe 2

Ambiente: 
 Faixa de temperatura  
 ambiente de operação:  0-45 °C 
 Umidade: 0-95 % sem condensação 
 Altitude: 0-3000 metros MSL

Conformidade:
Marcação CE (Europa) 

UL listados (EUA) 
Diretiva RoHS (Europa)


