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O MS-1e é um servidor de mensagens em rede que suporta diversas funções de envio de bipes globais 

em um sistema Vocia®, incluindo reprodução de mensagens, agendamento de eventos, interface 

de mensagens VoIP, logs e acesso remoto. O MS-1e funciona como um repositório central para a 

configuração do sistema, juntamente com os arquivos de dispositivo armazenado localmente e permite a 

substituição e configuração plug and play de dispositivos. O MS-1e usa protocolos de controle com base 

em Ethernet em conjunto com CobraNet® para funcionar em um sistema Vocia. Além disso, o MS-1e 

suporta o envio de bipes interglobais e comunicações via TCP/IP.

RECURSOS
• Armazenamento e reprodução de mensagens 

gravadas

• Agendamento de eventos 

• Armazenamento de dados registrados do sistema

• Interface de mensagens VoIP

• Relatórios de e-mail

• Suporte interglobal para mensagens

• Armazenamento e serviço de configuração do sistema

• Suporte de servidor de tempo

• Áudio/controle CobraNet com uso dinâmico de 
pacotes disponíveis em um único cabo Ethernet

• Capacidade de controle remoto de terceiro via IP ou 
RS232 usando o Protocolo de Texto Vocia (VTP)

• LED de status

•  Portas Ethernet separadas para controle de TCP/IP, 
CobraNet e VoIP 

• Chaves com rotação para identificação da unidade

•  Montável em rack (1RU)

• Identificação CE, listado na UL e compatível com RoHS

• Coberto pela garantia de dois anos da Biamp Systems

ESPECIFICAÇÃO PARA ARQUITETOS E ENGENHEIROS
O servidor de mensagens deve ser projetado exclusivamente para uso em sistemas Biamp® Vocia®. O servidor deve 
ser instalável em rack, em um espaço de rack (1RU) e deve suportar funcionalidades de envio de bipes avançadas 
como, por exemplo, armazenamento e reprodução de mensagens gravadas, armazenamento de configuração do 
sistema, suporte interglobal, agendamento de eventos, suporte de horário de servidor, armazenamento de dados do 
sistema registrado, paginação de acionamento VoIP, notificações por e-mail e capacidade de controle remoto de 
terceiros. O servidor deve ter um LED de status e portas separadas para controle de TCP/IP e CobraNet. O servidor 
de mensagens deve ter identificação CE, ser listado na UL e compatível com a diretiva RoHS. A garantia deve ser de 
dois anos. O servidor de mensagens deve ser um Vocia MS-1e. 

DADOS TÉCNICOS
VOCIA® MS-1e 
SERVIDOR DE MENSAGENS
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VOCDS-422-1507-PT-R1

PAINEL TRASEIRO DO VOCIA MS-1e

851.0430.900
FINALS VOCIA MS-1e

ESPECIFICAÇÕES DO VOCIA MS-1e

Conexão de rede: RJ-45 com cabo Ethernet blindado 
(CAT5, CAT5e, CAT6 ou CAT 7)

Consumo de energia 
(100–240VAC 50/60Hz):  < 300 W

Dimensões totais:
Altura: 44 mm
Largura:  483 mm
Profundidade:  444 mm
Peso: 5,4 kg

Ambiente:
Faixa de temperatura  
ambiente de operação: 0 – 45 °C
Umidade: 5 – 95% sem condensação
Altitude: 0-3000 metros MSL

Conformidade:
FCC Parte 15A (EUA) 

Marcação CE (Europa) 
UL listados (EUA e Canadá) 

Diretiva RoHS (Europa)


