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O Vocia® ELD-1 é um dispositivo de segurança em rede para uso com um amplificador Vocia  

(VA-8600/VA-8600c) e é parte integrante dos sistemas de notificação de mensagens e evacuação 

por voz compatíveis com os padrões. O ELD-1 testa e reporta a integridade da linha de alto-falantes 

entre ele e o amplificador de Vocia. O dispositivo pode ser instalado em uma superfície e utiliza energia 

compatível com IEEE sobre tecnologia Ethernet (PoE). O ELD-1 é compatível com sistemas de baixa 

impedância e tensão constante e não depende da linha de alto-falantes como fonte de energia. 

RECURSOS
•  Monitoramento de linha

•  Procura sinal inaudível do módulo de amplificador 
Vocia 

•   Reporta curtos ou aberturas na linha de alto-falante 
para a rede

•   Montagem em superfície

• Alimentação e dados em um único cabo Ethernet

• LED de status

• Um conector de bloco terminal removível 

• Identificação CE e compatibilidade com RoHS

• Coberto pela garantia da Biamp Systems

ESPECIFICAÇÕES DOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS
O dispositivo de extremidade deve ser projetado exclusivamente para uso em sistemas Biamp® Vocia. O dispositivo 
de extremidade deve ser instalável em parede e receber Power over Ethernet (PoE), utilizando um único cabo de 
rede (CAT5) para um conector RJ-45. O dispositivo de extremidade não deve depender do cabo do alto-falante para 
receber energia. O dispositivo de extremidade deve ter marcação CE, ser listado na UL e compatível com a diretiva 
RoHS. A garantia deve ser de cinco anos. O dispositivo de extremidade deve ser um Vocia ELD-1.

DADOS TÉCNICOS
VOCIA® ELD-1
DISPOSITIVO DE EXTREMIDADE
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VOCDS-416-1407-PT-R1

ESPECIFICAÇÕES DO VOCIA ELD-1

Conexão de rede: RJ-45 com cabo Ethernet blindado 
(CAT5, CAT5e, CAT6 ou CAT7

Configuração da entrada Equilibrado e flutuante 
da linha do alto-falante: (acoplado ao transformador)

Impedância da entrada  
da linha do alto-falante:

70/100 V de entrada: >100 kΩ 
Entrada Low-Z: 10 kΩ

Nível máximo de entrada (AC): Ajustável em incrementos 
 de 1 dB em um intervalo 

de 30 dB

Tolerância de sistema:
70/100 V de entrada: 200 V 
Entrada Low-Z: 100 V

Alimentação: 802.3af (PoE) Classe 1

Dimensões totais:
Altura: 27 mm 
Largura: 153 mm 
Profundidade: 78 mm 
Peso: 300 g

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

Conformidade:
CE marcado (Europa)

Diretiva RoHS (Europa)


