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واجهة سالمة الحياة LSI-16( 16( من  ®Vocia هي جهاز شبكي يعمل كواجهة بين نظام Vocia وأنظمة الطوارئ أو اإلنذار من الحرائق. بإمكان LSI-16 قبول 
ما يصل إلى ثالثة مصادر طاقة: تكون الطاقة الرئيسية من مصدر تيار مستمر خارجي، ومتوافق مع المعايير، ومدعوم ببطارية، بجهد 24 فولط، ولكن بإمكان الواجهة 

د بمنافذ إدخال/إخراج متوازية للتوصيل المباشر بجهاز  LSI-16 أيًضا استخدام الطاقة عبر PoE(  Ethernet( من خالل أي من منفذي الشبكة بها. الجهاز مزوَّ

 .Vocia للعمل داخل نظام Ethernet بروتوكوالت تحكم قائمة على LSI-16 سيطرة على الحرائق وحاالت الطوارئ. تستخدم الواجهة

ورقة البيانات
VOCIA® LSI-16

واجهة سالمة الحياة

المواصفات الهندسية والمعمارية
يجب تصميم واجهة سالمة الحياة بصورة خاصة لالستخدام مع أنظمة  Biamp® Vocia. ويجب أن توفر واجهة سالمة الحياة واجهة طوارئ شبكية إلى أنظمة الطوارئ واإلنذار 

األخرى. كما ستوفر إمداًدا وفيًرا للطاقة واتصاالت الشبكة. يجب تشغيل واجهة سالمة الحياة من مصدر طاقة تيار مستمر معتمد بجهد 24 فولط أو عبر PoE(  Ethernet( من خالل 
أي من منفذي الشبكة. يجب أن تشتمل واجهة سالمة الحياة على ثمانية مداخل/مخارج خاضعة للمراقبة وثمانية مداخل تحكم فضالً عن التحكم فيما يصل إلى أربع مناطق طوارئ. يجب أن 
تكون واجهة سالمة الحياة معتمدة من EN 54-16، ومميزة بعالمة CE، ومدرجة في UL، ويجب أن تكون متوافقة مع توجيه RoHS. تبلغ مدة الضمان خمس سنوات. يجب أن تكون 

.Vocia LSI-16 واجهة سالمة الحياة هي

الميزات
•  منافذ إدخال/إخراج متوازية للواجهة المباشرة مع جهاز إنذار الحريق والطوارئ

8 مداخل/مخارج خاضعة للمراقبة و8 مداخل تحكم  •

اتصال شبكة مكررة وخيارات مورد الطاقة  •

توصيل الطاقة والبيانات عبر كابل Ethernet واحد  •

واجهة ويب إلبالغ جهاز الطوارئ  •

تخزين محلي لبيانات التكوين  •

مفاتيح دوارة لتعريف الوحدة  •

•  قبول وحدة الواجهة IM-16( 16( لـ 16 من المدخالت اإلضافية ألغراض عامة

•  استخدام GPIO-1 للمداخل/المخارج اإلضافية

Ethernet أو RS232 ما يصل إلى 500 مدخل ظاهري عبر منفذ  •

•  مصابيح LED للحالة

•  قابل للتركيب على حامل )وحدة حامل واحدة(

ما يصل إلى4 مداخل طوارئ منفصلة  •

RoHS ومتوافق مع ،UL ومدرج في ،CE ومميز بعالمة ،EN 54-16 معتمد من  •

AS 60849و EN 60849 مصدق عليه من  •

خاضع لضمان أنظمة Biamp لمدة 5 سنوات  •
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VOCIA LSI-16 اللوحة الخلفية لجهاز

Assembled in USA
Designed in Australia

BIAMP SYSTEMS

1

10V

Model LSI-16

GND

Option A Option B

Class 2 or LPS

15W

YEL: in use
GRN :link/act

Device ID

Monitored Outputs Control Inputs System Fault
RS232

24V 

PowerNONCC87654321

1413121110987654321141312111098765432

87654321
LSBPoE IEEE 802.3af 21 MSB (100mA)Class 3

N24138

10

52SJ
0832-CPD-1401

VOCIA LSI-16 مواصفات خادم

:RS232 منفذ
DTE النوع: 
57600 معدل الباود: 

الطاقة:
24 فولط من التيار المستمر، 15 واط الرئيسية: 
802.3af من الفئة 3   :Ethernet الطاقة عبر

األبعاد الكلية:
44.5 مم االرتفاع: 
483 مم العرض: 
254 مم العمق: 
2.9 كجم الوزن: 

البيئة:
8- إلى 42 درجة مئوية نطاق درجة حرارة التشغيل المحيطة:  
0 – 95% بدون تكاثف الرطوبة: 
MSL 0 إلى 3000 متر االرتفاع: 

التوافق:
EN 54-16 معتمد من
FCC القسم 15B )الواليات المتحدة األمريكية(
يحمل العالمة CE )أوروبا(
مدرج في UL وC-UL )الواليات المتحدة األمريكية وكندا(
توجيه حظر استخدام المواد الخطرة )RoHS( )أوروبا(
AS 60849  ،EN 60849 مصدق عليه من

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

مرحل أعطال النظام:
نموذج فردي SPST  ،C بدون جهد، مقاوم للتغير عبر التالمس النوع: 
مقاوم الحمل: 
125 فولط من التيار المتردد، 60 فولط من التيار المستمر الحد األقصى لجهد التشغيل: 
600 مللي أمبير من التيار المتردد، 1 أمبير من التيار المستمر الحد األقصى لتيار التشغيل: 
37.5 فولط/أمبير، 30 واط الحد األقصى لسعة التبديل: 
10 ميكروأمبير عند 10 مللي فولط تيار مستمر  الحد األدنى للحمل المسموح به: 

مدخالت التحكم:
ثمانية العدد: 
مصباح LED للعازل البصري النوع: 

الكاثود الموجود عن المدخل – اسحبه ألسفل للتمكين تيار االنخفاض:
1 مللي أمبير الحد األدنى: 
6 مللي أمبير الحد األقصى: 
24 فولط الحد األقصى لجهد الطرف: 
3 كيلو فولط العزل: 

المداخل/المخارج الخاضعة للمراقبة:
ثمانية العدد: 
محول FET، تصريف مفتوح  النوع: 
)مشغل الجانب المنخفض(
0.35 أمبير الحد األقصى للتيار المستمر: 
0.8 أمبير حد التيار: 
35 فولط الحد األقصى لإلمداد الخارجي: 
35 فولط  :VMon إيقاف تشغيل مدخل


