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 RMS وبإمكانه توفير قدرة صوتية مستمرة 30 وات .Vocia عبارة عن مضخم صوت رقمي ثنائي القناة ومتصل بالشبكات لالستخدام في أنظمة VA-4030

لكل قناة. إن VA-4030 يدعم  ®CobraNet للصوت والتحكم باالستخدام الديناميكي للحزم. يوفر موصال RJ-45 الموجودان في اللوحة الخلفية اتصال 
CobraNet مكرًرا بشبكة Vocia. ويوفر معالج اإلشارات الرقمية المدمج معالجة شاملة لإلشارات الرقمية ذات السلسلة الثابتة. باإلضافة إلى ذلك، يمكن تخزين 

رسائل الطوارئ في الذاكرة المحلية غير المتطايرة. توفر مخرجات المرحل النشط لالستدعاء نهاية تماس لكل قناة عندما يكون االستدعاء نشًطا في القناة. يوفر مضخم 
الصوت معاوقة منخفضة ومخرجات فولتية مستمرة. وكذلك يتضمن VA-4030 إمكانية تجاوز الفشل الكامل مع تجاوز فشل جهاز إلى جهاز وقناة إلى قناة. 

الميزات
أربع قنوات بقدرة 30 وات RMS لكل قناة	 

مخرجات مرتبطة بالمحول، ومعاوقة منخفضة )4 أو 8 أوم( أو 25 فولت أو 	 
70 فولت أو 100 فولت )يمكن تحديد األجهزة(

تجاوز العطل بالكامل 	 

جهاز إلى جهاز 	o  

الكل إلى قناة واحدة 	o  

قناة 1:1 	o  

 	ANC-1و ELD-1و )PAR( يدعم المرحل النشط لالستدعاء

وحدة تخزين محلية غير متطايرة لرسائل الطوارئ	 

حالة مصباح LED ومؤشر اإلشارة	 

معالجة اإلشارة القابلة للتكوين بواسطة البرنامج متضمنة التحكم في مستوى الصوت 	 
وعوامل التصفية والضاغط/التحديد والتأخير وتوازن السماعة وحساسية اإلخراج

صوت/تحكم CobraNet مع االستخدام الديناميكي للحزم المتوفرة	 

منافذ إيثرنت ثنائية للتكرار	 

محوالت دّوارة لتعريف الجهاز	 

 	)2RU( إمكانية التركيب على رف

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

 	Biamp Systems مشمول بضمان

المواصفات الهندسية والمعمارية
يجب تصميم مضخم الصوت المتصل بالشبكة بصورة خاصة لالستخدام مع أنظمة  ®Biamp® Vocia. سيدعم المضخم 4 قنوات بقدرة 30 وات RMS لكل قناة وقدرة 25 فولت و70 
فولت و100 فولت مرتبطة بالمحول أو تشغيل بمقاومة منخفضة )4 أو 8 أوم(. كما سيدعم المضخم بيانات التحكم والصوت الرقمي عبر  ®CobraNet. وسيوفر المضخم منافذ إيثرنت 

مزدوجة التصال الشبكة المكرر. سيوفر مضخم الصوت تحديد لفشل المضخم والبطاقة في شاشة LED باللوحة األمامية، واإلشارة الموجودة، والمشبك الموجود، وعطل انحشار موتور 
المروحة، وعطل درجة حرارة البالوعة الحرارية، كما سيوفر ميزات إضافية لمراقبة البرامج، وذلك يشمل عطل دائرة القصر في اإلخراج. سيكون المضخم قابالً للتركيب على حوامل 

)2RU(، ويشتمل على معالجة اإلشارة القابلة للتكوين بواسطة البرنامج متضمنة التحكم في مستوى الصوت وعوامل التصفية والضاغط/التحديد والتأخير وتوازن السماعة وحساسية اإلخراج. 
سيدعم المضخم تجاوز العطل من قناة إلى قناة ومن الهيكل إلى الهيكل. المضخم معتمد من EN 54-16، وسيكون مميًزا بعالمة CE، ومدرًجا في UL، ومتوافًقا مع توجيه حظر استخدام 

.Vocia VA-4030 تبلغ مدة الضمان خمس سنوات. يجب أن يكون المضخم .)RoHS( المواد الخطرة

ورقة بيانات
VOCIA® VA-4030

مضخم الصوت 
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VOCIA من VA-4030 مواصفات مضخم الصوت
100 -240 فولت تيار متردد؛ 50 /60 هرتزالطاقة:5.625 ميجابايتالذاكرة:

األبعاد اإلجمالية:20 بت، 48 كيلو هرتز، 1/3- 5 ملي ثانية )ثابتة(المدخالت: 
االرتفاع:  
العرض:  
العمق:  

82.5 ملم

483 ملم

361 ملم 

11.8 كجمالوزن:40 هرتز-20 كيلو هرتز +/- 2 ديسبلاستجابة التردد:

التوافق:<88 ديسبل، غير موزونةنسبة اإلشارة إلى الضوضاء:
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

 >0.5% 50 هرتز-100 هرتزإجمالي التشتيت التوافقي + الضوضاء:
>0.3% 100 هرتز-10 كيلو هرتز

RJ-45 مع إيثرنت محميالشبكة االتصاالت:
)CAT7 أو ،CAT6 أو ،CAT5e أو ،CAT5( 

4 × 30 وات RMS، الحد األقصى 120 وات إجمالي خرج الطاقة:

البيئة 
نطاق درجة حرارة التشغيل المحيطة: 

رطوبة السحب المحيطة: 
االرتفاع:

5- – 40 درجة مئوية
0  - %95 بدون تكثيف
MSL 0 -3000 متر

 VOCIA من VA-4030 اللوحة الخلفية لمضخم الصوت

2 1

Failover

CobraNet®

GRN: Link / Active

YEL: In Use / Conductor
Pri. Sec.

  Outputs  

Load
  Select  

C NC NO C NC NO C NC NO C NC NO
4 3 2 1

4Ω
8Ω 25V 70V

100V 4Ω
8Ω 25V 70V

100V 4Ω
8Ω 25V 70V

100V 4Ω
8Ω 25V 70V

100V

Device ID

LSBMSB
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52SJ Model VA-4030

CAUTION
RISK OF ELECTRICAL SHOCK.

DO NOT OPEN.

100-240V~ 50/60Hz

-+ -+ -+ -+ -+ -+ -+ -+

60 Watts

4 3 2 1

Class 3 wiring:
100V setting

Class 2 wiring:
4Ω, 8Ω, 25V and

70V setting

VOCDS-409-1201-AR-R1


