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ُيعد Vocia® ELD-1 بمثابة جهاز أمان متصل بالشبكة لالستخدام مع أي مضخم صوت Vocia )مثل VA-8600/VA-8600c( وهو يشكل جزًءا ال يتجزأ 
 Vocia على اختبار أمان خط مكبر الصوت بينه وبين مضخم الصوت ELD-1 من أنظمة اإلخالء الصوتي واإلخطار الجماعي المتوافقة مع المعايير. ويعمل جهاز

واإلبالغ بذلك. ويمكن تركيب الجهاز على سطح وهو يستخدم تقنية الطاقة عبر PoE(  Ethernet( المتوافقة مع IEEE. ويتوافق جهاز ELD-1 مع األنظمة ذات 
الفولطية الثابتة والمعاوقة المنخفضة وال يعتمد على خط مكبر الصوت كمصدر للطاقة. 

الميزات
مراقبة الخط 	 •

 Vocia البحث عن إشارة غير مسموعة من وحدة مكبر صوت 	 •

•   اإلبالغ عن دوائر القصر أو الدوائر المفتوحة في خط مكبر الصوت المتصل بالشبكة

•   قابل للتركيب على السطح

توصيل الطاقة والبيانات عبر كابل Ethernet واحد 	•

مصباح LED للحالة 	•

موصل مسبوك طرفي واحد قابل لإلزالة  	•

حاصل على عالمة CE ومدرج في قوائم UL ومتوافق مع توجيه حظر استخدام مواد  	•
)RoHS( خطرة معينة

Biamp Systems مشمول بضمان 	•

المواصفات الهندسية والمعمارية
يجب تصميم جهاز نهاية الخط بصورة خاصة لالستخدام مع أنظمة  Biamp® Vocia. ويجب أن يكون قابالً للتركيب على الحائط ويستقبل الطاقة عبر PoE(  Ethernet( باستخدام كابل 

 UL ومدرًجا في قوائم CE ويجب أال يعتمد هذا الجهاز على كابل مكبر الصوت للتزويد بالطاقة. وسيكون هذا الجهاز حامالً للعالمة .RJ45 متصالً بالموصل )CAT5( شبكة واحد
.Vocia ELD-1 يجب أن يكون جهاز نهاية الخط	تبلغ مدة الضمان خمس سنوات. .)RoHS( ومتوافًقا مع توجيه حظر استخدام مواد خطرة معينة

ورقة بيانات
VOCIA® ELD-1

جهاز نهاية الخط 
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VOCIA ELD-1 مواصفات من
 )PoE( 802.3af من الفئة 1الطاقة:  متوازن وغير مستقر )تم إقران محول(تكوين دخل خط مكبر الصوت:

معاوقة دخل خط مكبر الصوت:
    دخل يبلغ 100/70 فولط: 

    دخل منخفض المعاوقة:
 <100 كيلو أوم
10 كيلو أوم

األبعاد اإلجمالية: 
				االرتفاع:
				العرض:
				العمق: 

 27 ملم
 153 ملم
 78 ملم

 أقصى مستوى دخل 
)للتيار المتردد(: 

قابل للتعديل بمعدالت طور تبلغ 1 ديسيبل تتجاوز نطاق 
30 ديسيبل

300 جمالوزن: 

ارتفاع النظام:
    دخل يبلغ 100/70 فولط: 

    دخل منخفض المعاوقة: 

 
200 فولط
100 فولط

نطاق درجة حرارة التشغيل المحيطة:
 0-45 درجة مئوية

وصلة RJ-45 مع كابل Ethernet/PoE محمي التوصيل: 
)CAT7 أو CAT6 أو CAT5e أو CAT5(

حاصل على عالمة CE )أوروبا(التوافق:
توجيه حظر المواد الخطرة )RoHS( )أوروبا(
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