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المواصفات الهندسية والمعمارية
يجب تصميم مضخم الصوت النمطي المتصل بالشبكة ليستخدم مع أنظمة  ®Biamp® Vocia حصرًيا. سيكون المضخم عبارة عن وحدة نمطية ويدعم خيارات الحمل/ مستويات الطاقة 

القابلة للتكوين بواسطة البرنامج لثماني وحدات تضخيم نمطية لكل إطار بقدرة من 100 حتى 600 وات لكل وحدة )وقدرة قصوى تبلغ 2400 وات لكل هيكل( وقدرة تبلغ 70 فولت أو 
100 فولت مع قدرة ذات إدارة مباشرة أو تشغيل منخفض المقاومة )4 أو 8 أوم(. يجب أن يوفر المضخم بيانات التحكم والصوت الرقمي عبر  ®CobraNet. وسيوفر المضخم منافذ 
إيثرنت مزدوجة التصال الشبكة المكرر. سيوفر مضخم الصوت تحديًدا 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، ويشمل ذلك عطل دائرة القصر في اإلخراج. سيكون المضخم قابالً للتركيب على حوامل 
)3RU(، ويشتمل على معالجة اإلشارة القابلة للتكوين بواسطة البرنامج متضمنة التحكم في مستوى الصوت وعوامل التصفية والضاغط/التحديد والتأخير وموازنة السماعة وحساسية اإلخراج. 

 .)RoHS( ومتوافًقا مع توجيه حظر استخدام المواد الخطرة ،UL ومدرًجا في ،CE سيدعم المضخم تجاوز العطل من قناة إلى قناة ومن الهيكل إلى الهيكل. سيكون المضخم مميًزا بعالمة
 .Vocia VA-8600 تبلغ مدة الضمان خمس سنوات. يجب أن يكون المضخم

VA-8600 عبارة عن مضخم صوت رقمي متعدد القنوات ومتصل بالشبكة ُيستخدم في أنظمة  ®Vocia. يتميزVA-8600 بتقنية  ®CobraNet المتطورة ويوفر 

ثماِن قنواٍت من التضخيم النمطي ومعالجة اإلشارات الرقمية )DSP(، باإلضافة إلى الخاصية االختيارية لتجاوز العطل من قناة إلى قناة ومن جهاز إلى جهاز. ويمكنه دعم 
ثماني بطاقات مضخم قابلة للتكوين بشكل منفرد بواسطة البرنامج، ابتداًء من 100-600 وات وحتى 2400 وات من الطاقة لكل هيكل. يمكن اختيار المخرجات بقوة 

70 فولت و100 فولت والمخرجات ذات المقاومة المنخفضة لكل بطاقة بواسطة البرنامج. يوفر معالج اإلشارات الرقمية المدمج معالجة شاملة لإلشارات الرقمية ذات 

السلسلة الثابتة داخل الجهاز، وتتضمن التحكم في مستوى الصوت ومؤثر التماهي الصوتي وموازنة السماعات والضاغط/الُمحدد وفاصل الترددات في السماعة والتأخير 
وزيادة اإلخراج. ُتخزن رسائل الطوارئ لألنظمة المتوافقة مع سالمة الحياة في ذاكرة غير متطايرة داخل مضخم VA-8600. يوفر البرنامج الحدسي تصميم نظام صوتي 

عبر الحاسوب. كما توفر وصلتا RJ-45 في اللوحة الخلفية من مضخم VA-8600 اتصاالً متكرًرا للتحكم بالبيانات والصوت عبر كابل إيثرنت واحد.

الميزات
تصميم نمطي	 
وحدات تضخيم نمطية تتميز بخيارات للحمل/ مستويات طاقة قابلة للتكوين بواسطة 	 

البرنامج
-  8 وحدات تضخيم نمطية لكل إطار تبلغ قدرة كل وحدة من 100 وات حتى 

600 وات )بحد أقصى يبلغ 2400 وات لكل هيكل(
-  70 فولت أو 100 فولت بقدرة ذات إدارة مباشرة، أو تشغيل بمقاومة منخفضة 

)4 أو 8 أوم(
-  طاقة بقدرة قصوى تبلغ 2400 وات في الجهاز

إمكانية تجاوز الفشل بين القنوات والمضخمات	 
وحدة تخزين محلية غير متطايرة لرسائل الطوارئ	 
مؤشر LED لكل من:	 

- فشل المضخم
- وجود مشبك

- تعطل الجزء الدوار من المروحة
- خطأ في درجة حرارة وحدة خفض الحرارة

- ذروة اإلشارة
- وجود إشارة

ميزات التحكم في البرنامج:	 
- فشل المضخم

- تشابك زائد
- تعطل الجزء الدوار من المروحة

- خطأ في درجة حرارة وحدة خفض الحرارة
- وجود الذروة

- حدوث قصر في الدائرة بالمخرج
معالجة اإلشارة القابلة للتكوين بواسطة البرنامج متضمنة التحكم في مستوى الصوت 	 

وعوامل التصفية والضاغط/التحديد والتأخير وموازنة السماعة وحساسية اإلخراج
صوت CobraNet وتحكم في البيانات عبر كابل إيثرنت واحد	 
منافذ إيثرنت ثنائية للتكرار	 
وصالت أطراف التوصيل قابلة لإلزالة ذات قدرة تحمل عالية لتوصيالت خط السماعة	 
مفاتيح دوارة لتعريف الوحدة	 
 	)3RU( إمكانية التركيب على رف
حاصل على عالمة CE، ومدرج على قوائم UL، ومتوافق مع توجيه حظر استخدام 	 

RoHS المواد الخطرة
 	Biamp Systems مشمول بضمان

ورقة بيانات
VOCIA® VA-8600

مضخم الصوت 
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VOCIA من   VA-8600 الصوت  لمضخم  الخلفية  اللوحة 

VOCIA VA-8600 مواصفات مضخم
120-110 و240-220 فولت تيار متردد؛ 50 /60 الطاقة: 5.625 ميجابايتالذاكرة:

هرتز 

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

العمق: 

133 مم
483 مم
438 مم

وصلة RJ-45 مع كابل مغلف لإليثرنت/ للتزويد التوصيل:
بالطاقة عبر اإليثرنت
)CAT7 أو ،CAT6 أو ،CAT5e أو ،CAT5( 

الوزن:
الهيكل:

:AM-600 بطاقة
22.68 كجم
0.57 كجم

2400 وات كحد أقصى لكل هيكلإجمالي خرج الطاقة:
)وضع االنفجار فقط. يقلل التحديد الحراري الوقائي 
من خرج الطاقة طويل األمد.(

حاصل على عالمة CE )أوروبا(التوافق:
مدرج بقائمة UL وC-UL )الواليات المتحدة األمريكية وكندا(
توجيه حظر المواد الخطرة )RoHS( )أوروبا(

البيئة 
نطاق درجة حرارة التشغيل المحيطة: 

رطوبة السحب المحيطة: 
االرتفاع:

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

AM-600/AM-600c مواصفات البطاقة
 4أوم, 6 أوم, 8 أوم، خط ذو إدارة مباشرةاألحمال المدعومة:

70 فولت أو 100 فولت
20 هرتز - 20 كيلو هرتز من االستجابة للتردد استجابة التردد: 

مسطح 1-/+ ديسيبل

التشغيل المتواصل: 
في الهياكل التي تعمل بها المروحة بشكل عادي 

وبإطالق وسحب غير مقيدين

≥0.3% من التشتيت التوافقي اإلجمالي + التشتيت والضوضاء: 600 وات: موجة جيبية مستمرة 1 كيلو هرتز النهائية
 الضوضاء )20 هرتز – 20 كيلوهرتز( 
جميع األحمال ومستويات الطاقة

نسبة اإلشارة إلى الضوضاء:
)غير موزونة فوق 22 هرتز - 20 كيلو 

هرتز( 

100 وات
200 وات
300 وات
400 وات
500 وات
600 وات

100 فولت  70 فولت  مقاومة منخفضة   
<101 ديسيبل <100 ديسيبل  <95 ديسيبل   
<102 ديسيبل <101 ديسيبل  <98 ديسيبل   
<102 ديسيبل <101 ديسيبل  <99 ديسيبل   
<103 ديسيبل <102 ديسيبل  <101 ديسيبل   
<103 ديسيبل <102 ديسيبل  <102 ديسيبل   
<104 ديسيبل <103 ديسيبل  <102 ديسيبل   

تشتيت التضمين البيني 
)جمعية مهندسي الصور 

المتحركة والتليفزيون 
 :)"SMPTE"

%0.2<

<75 ديسيبل عزل القناة البينية:
)20 هرتز - 20 كيلو هرتز خرج طاقة كاملة(

> 10 ميكرو فولتمعادلة التيار المستمر:

VOCDS-410-1101-AR-R1


