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CARACTERÍSTICAS
• Até 999 códigos de mensagens configuráveis pelo 

usuário

• Processamento de sinal digital local, incluindo ganho, 
filtros e compressor/limitador

• Armazenamento local de dados de configuração

• Armazenamento local de preâmbulos padrão e/ou 
personalizados

• Áudio/controle CobraNet® mais energia em um 
único cabo

• Alimentação dual/redundante (PoE, 24V DC)

• Controle RS-232 de funcionalidade para sistemas de 
controle de terceiros

• Suporte para microfone opcional gooseneck ou 
portátil de qualidade, fornecido pela Biamp

• 12 entradas de propósito geral

• 3 saídas de propósito geral

• Microfone e entrada Push-to-Talk (PTT)

• Funcionalidade de armazenamento e encaminhamento

• Gabinete de componentes robusto montado em 
superfície

• Chaves de ID com rotação para identificação da 
unidade

• CE marcado, UL listado e RoHS compatível

• Coberto pela garantia de 5 anos da Biamp Systems

O PSKIT-1 é um kit independente de estação de mensagens projetado para permitir a conexão direta 

com equipamentos de terceiros, tais como estações de microfone de corpos de bombeiros ou painéis 

de incêndio personalizados. O PSKIT-1 apresenta DSP incorporado e memória on-board para suporte 

de funcionalidades de mensagens padrão e mensagens avançadas públicas e notificação em massa. 

O PSKIT-1 pode armazenar 999 códigos de mensagens configuráveis pelo usuário. Além disso, todas as 

informações de configuração específicas do dispositivo são armazenadas localmente, o que significa que 

o PSKIT-1 não depende de um controlador centralizado para processamento e roteamento de mensagens. 

Dessa forma, toda a funcionalidade de processamento, encaminhamento e armazenamento em um 

sistema Vocia continua a ser descentralizada. Isto elimina um único ponto de falha do sistema e permite 

que a redundância seja integrada diretamente na rede. Como parte do sistema Vocia, o VI-6 atende aos 

requisitos de mensagens para instalações de todos os tamanhos. 

DADOS TÉCNICOS
VOCIA® PSKIT-1
KIT DE ESTAÇÃO DE PAGINAÇÃO
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ESPECIFICAÇÃOES PARA ARQUITETOS E ENGENHEIROS
O dispositivo de entrada de áudio deve ser concebido exclusivamente para uso em sistemas Biamp Vocia. Fornece a 
funcionalidade de uma estação de paginação em rede PTT, entrada e saída de propósito geral (GPIO) e interfaces de 
dados serial RS-232, em vez de controles de usuário. As conexões de áudio devem ser fornecidas externamente para 
um microfone dinâmico e internamente por um microfone dinâmico de cápsula dupla e monitorado. O dispositivo do 
kit de estação de paginação deve ser alimentado por uma fonte de alimentação 24V DC ou via Ethernet (PoE) pela 
porta de rede. Ele deve ter doze entradas GPIO adequadas para conexões de contato secas e três saídas adequadas 
para LEDs. Ele deve ser exibido no software Vocia como um dispositivo de paginação de parede-estação de dez 
botões. O dispositivo de kit de estação de paginação deve ser um dispositivo de montagem em superfície. Ele deve 
ter marcação CE, ser listado na UL e deve estar em conformidade com a diretiva RoHS. A garantia deve ser de cinco 
anos. O dispositivo de kit de estação de paginação deve ser um Vocia PSKIT-1.

VOCDS-425-1501-PT-R1

ESPECIFICAÇÕES DO VOCIA PSKIT-1

Conexão:  RJ-45 Ethernet blindado  
 (CAT5, CAT5e, CAT6 ou CAT7)

Alimentação PoE: 802.3 no tipo 1, 
classe 2

Resposta de frequência (100 Hz~20 kHz): +0,-1 dB Alimentação DC: 24V DC, 6 W

THD+N (20 Hz~8 kHz): < 0,05% Dimensões totais: 
 Altura: 
 Largura: 
 Comprimento: 
 Peso:

 
40,6 mm 

133 mm 
293 mm 

1,02 kg

Tolerância de entrada efetiva:  30 dB

Tolerância de sistema: 18 dB

Nível nominal de entrada: -50 dBu Ambiente: 
 Faixa de temperatura  
 ambiente de operação: 
 Umidade: 
 
 Altitude:

 
 

0–45 °C 
0-95 % sem 

condensação 
0-3000 metros MSL

Ganho: Ajustável em incrementos de 
 1 dB em um intervalo de 30 dB

Saída de referência: 12V DC, 100 mA

Entradas de propósito geral: 
 Quantidade: 
 Tipo: 
 
 Lógica baixa TTL:  
 Lógica alta TTL: 

 
12 

Fechamento de contato 
ou 5V TTL 

0 – 0,8 V 
2 – 5 V

Taxa de Amostragem: 48 kHz

Conversores A/D: 24 bits

Conformidade:
FCC Parte 15B (EUA) 

Marcação CE (Europa) 
UL listados (EUA) 

RCM (Austrália) 
EAC (União Aduaneira da Eurásia) 

Diretiva RoHS (Europa)

Saídas de propósito geral: 
 Quantidade: 
 Corrente contínua máx.:  
 Máx. de alimentação externa: 

 
3 

200 mA 
40 V

RS-232: 
 Baud:  
 Bits de dados:  
 Paridade:  
 Bits de parada:  
 Controle de fluxo:

 
57 600 bps 

8 
Nenhum 

1 
Nenhum


