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ُيعد VI-6 جهاز توسيع مدخل الصوت المتصل بالشبكة الذي يسمح للمستخدم بإضافة ست قنوات من موسيقى الخلفية أو الصوت القابل للتكوين من ِقبل المستخدم 
  .CobraNet® حيث يقبل أربعة مداخل استريو تناظرية ومدخلين لمستوى الميكروفون/الخط، ويوفر ست قنوات لخرج الصوت الرقمي عبر .Vocia®  إلى نظام

كما يتميز VI-6 بمعالج إشارات رقمية )DSP( مضمن وذاكرة مدمجة لمعالجة جميع معلومات التكوين الخاصة بالجهاز وتخزينها محلًيا ويتضمن معالجة شاملة 
لإلشارات الرقمية ذات السلسلة الثابتة. وكجزء من نظام Vocia، يفي VI-6 بمتطلبات النداء اآللي للمنشآت بمختلف أحجامها. 

الميزات
•  أربع مجموعات من موصالت RCA المزدوجة، باإلضافة إلى موصالت 

المجموعة الطرفية لمدخالت مستوى الخط

أربعة مدخالت تحكم وأربعة مخرجات تحكم 	•

مدخال ميكروفون/خط مع الطاقة الوهمية 	•

•  معالجة إشارات الصوت المحلي القابل للتكوين بالبرنامج، بما في ذلك الكسب 
وعوامل التصفية والضاغط/المحّدد

مفاتيح دوارة لتعريف الوحدة 	•

صوت/تحكم  CobraNet مع االستخدام الديناميكي للحزم المتوفرة، باإلضافة  	•
إلى التشغيل من خالل كابل Ethernet واحد

مؤشرات LED الحالة إلظهار اإلشارة والمشبك 	•

حاصل على عالمة CE ومدرج في قوائم UL ومتوافق مع توجيه حظر استخدام  	•
)RoHS( مواد خطرة معينة

Biamp Systems مشمول بضمان 	•

المواصفات الهندسية والمعمارية
يجب تصميم جهاز مدخالت الصوت بصورة خاصة لالستخدام مع أنظمة  Biamp Vocia. يجب أن يكون قابالً للتركيب على حامل )1RU( ويوفر الصوت والتحكم عبر 

®CobraNet.  ويستقبل الطاقة عبر  )PoE( Ethernet باستخدام كابل شبكة واحد )CAT5( متصالً بالموصل RJ-45 في اللوحة الخلفية. يجب أن يوفر جهاز مدخالت 
الصوت أربع مجموعات من موصالت RCA المزدوجة باإلضافة إلى موصالت المجموعة الطرفية القابلة لإلزالة الخاصة بمدخالت مستوى الخط، ومدخلي ميكروفون/خط مع الطاقة 

الوهمية، وستة مخرجات CobraNet، وأربعة مدخالت تحكم وأربعة مخرجات تحكم. يجب أن يوفر جهاز المدخالت معالجة اإلشارات الصوتية الرقمية المحلية والتخزين المحلي 
 CE الموجودة على اللوحة األمامية. كما يجب أن يكون جهاز المدخالت حامالً للعالمة LED لبيانات التكوين. يجب أن يشير جهاز المدخالت إلى اإلشارة والمشبك باستخدام مؤشرات

 .Vocia VI-6 تبلغ مدة الضمان خمس سنوات. يجب أن يكون جهاز المدخالت .)RoHS( ومتوافًقا مع توجيه حظر استخدام مواد خطرة معينة UL ومدرًجا في قوائم

ورقة بيانات
VOCIA® VI-6

 جهاز المدخالت
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VOCIA VI-6 مواصفات
استجابة التردد:
مدخالت الخط: 

مدخالت الميكروفون/الخط:
± 1 ديسيبل، 20 هرتز إلى 20 كيلوهرتز
± 1 ديسيبل، 35 هرتز إلى 20 كيلوهرتز

مدخالت التحكم:
النوع: 

الحد األقصى لعتبة الدخل:
الحد األقصى لجهد الدخل:
الحد األدنى لعتبة الدخل:

معاوقة الدخل: 

رقمي، عتبة متغيرة
10 فولت
12 فولت
150 مللي فولت
100 كيلو أوم

 إجمالي التشتيت التوافقي + الضوضاء 
)20 هرتز إلى 8 كيلو هرتز(:

مدخالت الخط: 
مدخالت الميكروفون/الخط:

%0.02<
%0.05<

مخرجات التحكم:
النوع: 

الحد األقصى لجهد للتشغيل:
الحد األقصى لسعة التبديل:
الحد األدنى لحمل التشغيل:

جهد كهربي من الشكل  C تغير حر عبر التالمس
تيار متردد 125 فولت، تيار مستمر 60 فولت
37 فولت أمبير
10 ميكرو أمبير بمعدل 10 مللي فولت من التيار المستمر

إشارة مدخالت الخط- إلى -نسبة 
الضوضاء:

وصلة RJ45 مع كابل Ethernet/PoE محمي التوصيل:>84 ديسيبل
)CAT7 أو CAT6 أو CAT5e أو CAT5(

ضوضاء المدخل المكافئة لمدخالت 
الميكروفون:

 )802.3af )PoE من الفئة 3الطاقة:>126- وحدة ديسيبل

األبعاد:>100 ديسيبلالنطاق الديناميكي:
االرتفاع: 
العرض:

العمق:

44 مم
483 مم
254 مم

>75 ديسيبلالتشويش الصوتي )10 كيلو هرتز(:

معاوقة الدخل: 
مخرجات الخط: 

مدخالت الميكروفون/الخط:
>10 كيلو أوم
>1 كيلو أوم

2.9 كجمالوزن: 

نطاق درجة حرارة التشغيل 18 فولت خلف 3.3 كيلوأوم/رجلالطاقة الوهمية لمدخالت الميكروفون :
0-45 درجة مئويةالمحيطة:

حاصل على عالمة CE )أوروبا(التوافق:24 بت )معاينة 48 كيلوهرتز(المحوالت التناظرية/الرقمية: 
توجيه حظر المواد الخطرة )RoHS( )أوروبا(
مدرج في UL )الواليات المتحدة األمريكية(

VOCDS-429-1201-AR-R1

 VOCIA من VI-6 اللوحة الخلفية
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