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CARACTERÍSTICAS
• Aceita o acionamento de códigos de paging de 

mensagens gravadas – requer MS-1 para suporte à 
funcionalidade

• 16 entradas lógicas de uso geral e 16 saídas de uso 
geral

• Monitoramento de dispositivos

• Pode ser usado para interagir diretamente com 
equipamentos de emergência e alarme de incêndio 
(LSI-16e deve estar disponível no sistema)

• Habilitado para PoE com alimentação alternativa DC 
24V auxiliar (duas entradas)

• Configurável por software

• Controle sobre um único cabo Ethernet

• Duas portas Ethernet para redundância

• Cada entrada geral pode ser programada como TTL, 
intervalo alto ou intervalo alto monitorado

• Entradas gerais permitem monitoramento de curto 
para terra e circuito aberto

• Chaves com rotação para identificação da unidade

• Compatível com IP30

• CE marcado, UL listado e RoHS compatível

• Certificação EN 54-16

• Coberto pelos Sistemas Biamp com 5 anos de garantia

A GPIO-1 é um dispositivo em rede que serve como interface entre um sistema Vocia e sistemas 

de emergência ou alarme de incêndio, quando usado em conjunto com interface de segurança 

Vocia® (LSI-16e) ou independentemente para conexão com sistemas de controle de uso geral. A GPIO-1 

fornece 16 entradas e saídas de uso geral para controlar diversos aspectos de um sistema Vocia. A GPIO-1 

é um dispositivo monitorado e pode ser usado em aplicações de segurança de vida onde são necessárias 

mais entradas ou saídas lógicas. A GPIO-1 possui dupla alimentação de portas Ethernet PoE e alimentação 

alternativa de duas entradas 24V DC. Em caso de queda de energia, a comutação entre fontes de energia 

irá fornecer operação ininterrupta.

DADOS TÉCNICOS
VOCIA® GPIO-1
DISPOSITIVO DE ENTRADA/SAÍDA DE USO GERAL
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ESPECIFICAÇÕES DE VOCIA GPIO-1

ESPECIFICAÇÃOES PARA ARQUITETOS E ENGENHEIROS
O dispositivo de entrada/saída de uso geral deve ser projetado exclusivamente para uso com sistemas Vocia da 
Biamp®. Ele deve fornecer uma interface de emergência em rede para sistemas de alarme e emergência de terceiros, 
assim como sistemas de controle de lógica padrão. Ele deve ter uma fonte de alimentação redundante e conexões 
de rede. O dispositivo de entrada/saída de uso geral deve ser alimentado por uma fonte de alimentação 24 V DC 
ou via Ethernet (PoE) por umas das portas de rede. Deve ter 16 entradas e 16 saídas monitoradas. Deve trabalhar em 
conjunto com a interface de segurança Vocia (LSI-16e) para sistemas de emergência. O dispositivo de entrada/
saída de uso geral também deverá funcionar de forma independente para integrar-se com sistemas de controle 
de lógica padrão. Ele deve ter certificação CE, UL e estar em conformidade com a diretiva RoHS. A garantia deve 
ser de cinco anos. O dispositivo de entrada/saída de uso geral deve ser um Vocia GPIO-1.

Conexões de rede: RJ-45 duplo com cabo Ethernet protegido 
 (CAT5, CAT5e, CAT6 ou CAT7)

Entradas de uso geral:
Quantidade: 16
Lógica baixa de alto intervalo: 0-8 V DC
Lógica alta de alto intervalo: 12-30 V DC
Lógica baixa TTL: 0 – 0,8 V
Lógica alta TTL: 2-5V
Monitor de tensão: 4-30 V DC
Proteção de entrada contra transientes: Pico ± 8kV
Isolamento de entrada: 500 V RMS

Saídas de uso geral:
Quantidade: 16
Tipo: Interruptor FET, dreno aberto  
 (acionador de perfil baixo)
Corrente contínua máx.: 0,35 VA
Limite de corrente: 0,8 A
Máx. de alimentação externa: 30 V DC
Desligamento de entrada VMon: 35 V DC

Dimensões totais:
Altura: 41 mm
Largura: 370 mm
Profundidade: 128 mm
Peso: 1,1 kg

Alimentação:
PoE: IEEE 802.3af classe 3 
 IEEE 802.3at tipo 1 classe 3
Entrada DC: 24V; < ondulação de 100mV a 15W

Ambiente:
Faixa de temperatura ambiente de operação: -5 – 40° C
Umidade: 0 - 95% sem condensação
Altitude: 0 - 3.000 metros MSL

Conformidade: FCC Parte 15B (EUA)
 CE marcado (Europa)
 Diretiva RoHS (Europa)
 UL listado (EUA)
 C-UL listado (Canadá)
 RCM (Austrália)
 EAC (União Aduaneira da Eurásia)

VOCDS-419-1504-PT-R1


