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

د بمنافذ إدخال/إخراج متوازية للتوصيل  بإمكان الواجهة LSI-16e أيًضا استخدام الطاقة عبر Ethernet  (PoE) من خالل أي من منفذي الشبكة بها. الجهاز مزوَّ
 .Vocia للعمل داخل نظام Ethernet بروتوكوالت تحكم قائمة على LSI-16e المباشر بجهاز سيطرة على الحرائق وحاالت الطوارئ. تستخدم الواجهة

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

• اتصال الطاقة والبيانات عبر كابل Ethernet واحد

• تخزين محلي لبيانات التكوين

• مفاتيح دوارة لتعريف الوحدة

• حتى 4 مداخل طوارئ منفصلة

•  يمكن برمجة 16 مدخالً إضافًيا ألغراض عامة لتشغيل رسالة الطوارئ أو تمكين إعادة 
ضبط المنطقة أو كتم صوت المنطقة؛ يمكن تعيين 10 مدخالت كحد أقصى لكل منطقة 

طوارئ

•  يمكن برمجة كل مدخل لغرض عام مثل TTL أو النطاق العالي أو النطاق العالي 
المراقب

•  تسمح المدخالت لألغراض العامة بمراقبة القصر األرضي والدائرة المفتوحة

Ethernet أو RS232 حتى 500 مدخل افتراضي من خالل •

Ethernet أو RS232 يقدم مراقبة سالمة النظام من خالل  •

• مصابيح LED للحالة

(1RU) قابل للتركيب على رف •

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

Biamp Systems تتم تغطيته بضمان •

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. 
ويجب أن تتضمن اتصاالت متكررة إلمداد الطاقة والشبكة. يجب تشغيل واجهة سالمة الحياة من مصدر طاقة تيار مستمر معتمد بجهد 24 فولط أو عبر Ethernet  (PoE) من خالل 
أي من منفذي الشبكة. يجب أن تشتمل واجهة سالمة الحياة على ثمانية مداخل/مخارج خاضعة للمراقبة وثمانية مداخل تحكم. يجب أن توفر واجهة سالمة الحياة 20 مدخل طوارئ منفصالً، 
والتي يجب أن تكون 16 منها قابلة للبرمجة لتشغيل رسالة طوارئ أو تمكين إعادة ضبط المنطقة أو كتم صوت المنطقة. يجب أن توفر واجهة سالمة الحياة حتى 10 مداخل لكل منطقة 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. ويجب أن تبلغ مدة الضمان خمس سنوات.

.Vocia LSI-16e يجب أن تكون واجهة سالمة الحياة المعززة هي

ورقة بيانات
VOCIA® LSI-16e

واجهة سالمة الحياة 
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VOCIA LSI-16e اللوحة الخلفية

VOCIA LSI-16e مواصفات

مرحل أعطال النظام:
النوع: 

الِحمل:
الحد األقصى لجهد التشغيل: 
الحد األقصى لتيار التشغيل: 
الحد األقصى لسعة التبديل: 

الحد األقصى للِحمل المسموح به: 

نموذج فردي SPST  ،C بدون جهد، مقاوم للتغير 
عبر التالمس 
تيار متردد 125 فولط، تيار مستمر 60 فولت
تيار متردد 600 مللي أمبير، تيار مستمر 1 أمبير
37.5 فولط أمبير، 30 واط
10مايكرو أكبير عند 10 ملي فولط من التيار المستمر

:RS232 منفذ
النوع: 

معدل الباود: 
DTE
57600

RJ45 مع كابل Ethernet/PoE محميالتوصيل:
(Cat7 أو ،Cat6 أو ،Cat5e أو ،Cat5)

مداخل التحكم:
العدد: 
النوع:

الكاثود الموجود عن المدخل – اسحبه 
ألسفل لتمكين تيار االنخفاض: 

الحد األدنى: 
الحد األقصى:

الحد األقصى لجهد الطرف:
العزل:

ثماٍن 
مصباح LED للعازل البصري

1 مللي أمبير 
6 مللي أمبير
24 فولط
3 كيلو فولط

الطاقة:
الرئيسية: 

:PoE
تيار مستمر 24 فولط، 15 واط
802.3af من الفئة 3

أبعاد القاعدة:
االرتفاع:
العرض:

العمق:

44.5 ملم
483 ملم
254 ملم

المداخل/المخارج الخاضعة للمراقبة:
العدد: 
النوع:

الحد األقصى للتيار المستمر: 
حد التيار:

الحد األقصى لإلمداد الخارجي:
 :VMon إيقاف تشغيل مدخل

ثماٍن
 محول FET، تصريف مفتوح 
(مشغل الجانب المنخفض)
0.35 أمبير
0.8 أمبير
35 فولط
35 فولط

2.8 كجمالوزن:

نطاق درجة حرارة التشغيل 
45-0 درجة مئويةالمحيطة:

التوافق:
الفقرة 15 “ب” من قانون وكالة االتصاالت الفيدرالية (الواليات المتحدة األمريكية)
حاصل على عالمة CE (أوروبا)
مدرج بقائمة UL وC-UL (الواليات المتحدة األمريكية وكندا)
مؤشر االمتثال التنظيمي (RCM) (أستراليا)
EAC (اتحاد الجمارك األوراسي)
توجيه حظر المواد الخطرة (RoHS) (أوروبا)
EN54-16 معتمد من
AS 60849و ،EN 60849 مصدق عليه من

مداخل األغراض العامة:
العدد: 

المنطق المنخفض للنطاق العالي:
المنطق العالي للنطاق العالي:

تخلف النطاق العالي: 
:TTL المنطق المنخفض لـ

 :TTL المنطق العالي لـ
:TTL تخلف

الحماية المؤقتة للمدخل
عزل المدخل: 

16
11 -0 فولط من التيار المستمر 
30 -12 فولط من التيار المستمر
1 فولت ± 20%
0.8 -0 فولط
5 -2 فولط
1 فولت ± 20%
8 ± كيلو فولط للذروة
(LSI-16 العزل عن) RMS 500 فولط

Assembled in USA
Designed in Australia

BIAMP SYSTEMS
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15W

YEL: in use
GRN :link/act
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