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A interface aprimorada de segurança de vida Vocia® 16e (LSI-16e) é um dispositivo em rede que serve 

como uma interface entre um sistema Vocia e sistemas de emergência ou alarme de incêndio. O LSI-16e 

pode aceitar até três fontes de potência: eletricidade de linha de uma fonte externa, compatível com 

as normas, de 24V DC com bateria reserva, mas o LSI-16e pode utilizar energia sobre Ethernet (PoE) 

entregue por meio de duas portas de rede. O dispositivo é equipado com portas de I/O paralelas para 

interface direta com equipamentos de controle de emergência e incêndio. O LSI-16e usa protocolos de 

controle baseados em Ethernet para funcionar dentro de um sistema Vocia. 

RECURSOS
•  Portas de entrada e saída paralelas fornecem uma 

interface direta com o equipamento de emergência e 
alarme de incêndio

• 8 entradas/saídas monitoradas e 8 entradas de controle

•  Opções de alimentação e conexão de rede redundantes

• Alimentação e dados em um único cabo Ethernet

• Armazenamento local de dados de configuração

• Chaves com rotação para identificação da unidade

• Até 4 entradas discretas de emergência

•  16 entradas adicionais de propósito geral que podem 
ser programadas para tocar uma mensagem de 
emergência, habilitar redefinição de zonas ou silêncio 
de zona; um máximo de 10 entradas podem ser 
atribuídas por zona de emergência

•  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

• Até 500 entradas virtuais via RS232 ou Ethernet

•  Fornece monitoramento sistema de saúde via RS232 ou 
Ethernet

• LEDs de status

• Montável em rack (1RU)

•  Certificação EN 54-16, CE, UL e compatível com RoHS

• Coberto pela garantia da Biamp Systems

DADOS TÉCNICOS
VOCIA® LSI-16e
INTERFACE DE SEGURANÇA DE VIDA
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VOCIA LSI-16e ESPECIFICAÇÕES

Conexão de rede: RJ45 Ethernet blindado 
 (CAT5, CAT5e, CAT6 ou CAT7)

Relé de falha do sistema: 
 Tipo:  Forma única C sem tensão mudança  
 SPST de mudança-com-contato 
 Carga: Resistência  
 Tensão máxima de operação: 125VAC, 60V DC  
 Corrente máxima de operação: 600 mA AC, 1 A DC  
 Capacidade máxima de comutação:  37,5VA, 30W 
 Carga mínima admissível:  10μA @ 10mV DC

Entradas de controle:
 Número:  8 
 Tipo:  LED Isolador opto 
 Cátodo presente na entrada - 
 pull baixo para permitir corrente de coletor: 
 Mín: 1mA 
 Máx: 6mA 
 Tensão máxima de terminal: 24V 
 Isolamento: 3kV

I/O monitoradas:
 Número:  8 
 Tipo: chave FET, consumo aberto  
 (driver low side) 
 Corrente contínua máxima: 0,35V  
 Limite de corrente: 0,8A 
 Alimentação externa máxima: 35V 
 Desligamento de entrada VMon:  35V

Entradas de propósito geral: 
 Número:  16 
 Lógica baixa de alto intervalo: 0-11V DC 
 Lógica alta de alto intervalo: 12-30V DC 
 Histerese de alto intervalo:  1V ± 20% 
 Lógica baixa TTL: 0-0.8V 
 Lógica alta TTL: 2-5V 
 Histerese do TTL: 1V ± 20% 
 Proteção transiente de entrada: ± 8kV pico 
 Isolamento de entrada:  500V RMS (isolamento de LSI-16) 

Porta RS232: 
 Tipo:  DTE 
 Taxa de Bauds:  57600

Dimensões totais: 
 Altura: 44,5 mm 
 Largura:  483 mm 
 Profundidade:  254 mm 
 Peso: 2,8 kg

Alimentação: 
 Principal: 24V DC (15 W) 
 PoE: IEEE 802.3af, Classe 3

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

Conformidade:
Certificado por EN 54-16 

Verificado por EN 60849, AS 60849 
FCC Parte 15B (EUA) 

Marcação CE (Europa) 
UL listados (EUA) 

RCM (Austrália) 
EAC (União Aduaneira da Eurásia) 

Diretiva RoHS (Europa

ESPECIFICAÇÃO PARA ARQUITETOS E ENGENHEIROS
A interface de segurança de vida deve ser concebida exclusivamente para uso com sistemas Biamp® Vocia. A 
interface de segurança de vida deve fornecer uma interface de emergência em rede para sistemas de alarme e 
emergência de terceiros. Ele deve ter uma fonte de alimentação redundante e conexões de rede. A interface de 
segurança de vida deve ser alimentada de uma fonte de alimentação DC de 24V certificada ou com energia sobre 
Ethernet (PoE) através de duas portas de rede. A interface de segurança de vida terá oito entradas de controle e 
oito I/Os monitorados. A interface de segurança de vida deve oferecer até 20 entradas discretas de emergência, das 
quais 16 devem ser programáveis para reproduzir uma mensagem de emergência, habilitar redefinição de zona ou 
silêncio de zona. A interface de segurança de vida fornecerá até 10 entradas por zona de emergência. A interface de 
segurança de vida deve ter certificação EN 54-16, marcação CE, UL e deve estar em conformidade com a diretiva 
RoHS. A garantia deve ser de cinco anos.

A interface de segurança aprimorada de vida deve ser uma Vocia LSI-16e.


