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O VI-6 é um dispositivo de expansão de entrada de áudio em rede, permitindo que o usuário adicione 

seis canais de áudio configurados pelo usuário ou música de fundo para um sistema Vocia®. Ele aceita 

quatro entradas analógicas estéreo e duas entradas de microfone/linha, além de oferecer seis canais 

de saída de áudio digital via CobraNet®. O VI-6 conta com DSP e memória integrados para processar 

e armazenar todas as informações de configuração específicas do dispositivo localmente e inclui 

processamento de sinal digital abrangente de cadeia fixa. Como parte do sistema Vocia, o VI-6 atende 

aos requisitos de mensagens para instalações de todos os tamanhos. 

RECURSOS
•  Quatro conjuntos de conectores RCA duplos, além de 

conectores de bloco terminal para entradas de nível 
de linha

• Duas entradas de microfone/linha com alimentação 
phantom power

• Quatro entradas e quatro saídas de controle

• Quatro entradas de paginação auxiliares apoiar o VAM-1 
e VPSI-1

•  Processamento de sinal de áudio local configurável 
por software, incluindo ganho, filtros e compressor/
limitador

• Chaves com rotação para identificação da unidade

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

• LEDs de status para indicar sinal e corte

• CE marcado, UL listado e RoHS compatível

• Coberto pela garantia da Biamp Systems

ESPECIFICAÇÃOES PARA ARQUITETOS E ENGENHEIROS
O dispositivo de entrada de áudio deve ser concebido exclusivamente para uso em sistemas Biamp Vocia. Deve 
ser montável em rack (1RU) e fornecer áudio e controle via CobraNet®. Deve receber Power over Ethernet (PoE) 
utilizando um único cabo de rede (CAT5) pelo conector RJ-45 na parte traseira do painel. O dispositivo de entrada 
de áudio deve fornecer quatro conjuntos de conectores RCA mais dois conectores removíveis para entradas de nível 
de linha, duas entradas de microfone/linha com phantom power, seis saídas CobraNet, quatro entradas e saídas de 
controle. O dispositivo de entrada fornece processamento de sinal de áudio digital local e armazenamento local de 
dados de configuração. O dispositivo de entrada indicará o sinal e clipping com LEDs no painel frontal. O dispositivo 
de entrada deverá ter identificação UL, CE e deve estar em conformidade com a diretiva RoHS. A garantia deve ser 
de cinco anos. O dispositivo de entrada deve ser um Vocia VI-6. 

DADOS TÉCNICOS 
VOCIA® VI-6
DISPOSITIVO DE ENTRADA
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Model VI-6

BIAMP SYSTEMS
Designed in Australia

Assembled in USA

YEL:in use/conductor

GRN:link/act

CobraNet®

PoE IEEE 802.3af
Class 0

N24138
52SJ

Vocia Input 6 BLOCK DIAGRAM 

ESPECIFICAÇÕES DO VOCIA VI-6

Conexão de rede: RJ-45 com cabo Ethernet blindado 
(CAT5, CAT5e, CAT6 ou CAT7)

Resposta de frequência:
Entradas de linha (20 Hz a 20 kHz):  ± 1 dB 
Entradas de microfone/linha (35 Hz a 20 kHz): ± 1 dB

THD + N (20 Hz a 8 kHz):
Entradas de linha:  <0,02% 
Entradas de microfone/linha: <0,05%

Entrada de linha - Taxa de sinal para ruído: > 84 dB

Ruído de entrada equivalente  
da entrada de microfone:  < -126 dBu

Intervalo dinâmico:  > 100 dB

Crosstalk (10 kHz): > 75 dB

Impedância de entrada: 
Entradas de linha:  > 10 kΩ 
Entradas de microfone/linha: > 1 kΩ

Entrada de linha - Phantom Power: 18 V abaixo de 3,3 kΩ/leg

Dimensões totais:
Altura: 44 mm 
Largura: 483 mm 
Profundidade: 254 mm 
Peso: 2,9 kg

Entradas de controle:
Tipo:  Limite variável digital 
Limite máx. de entrada: 10 V 
Tensão máx. de entrada: 12 V 
Limite mín. de entrada: 150 mV 
Impedância de entrada:  100 kΩ

Saídas de controle:
Tipo:  Voltagem de forma C 

mudança livre sobre contato 
Tensão máx. operacional: 125 VAC, 60 VDC 
Capacidade máx. de alternação: 37 VA 
Carga mín. de funcionamento: 10 µA @ 10 mV DC

Alimentação:  802.3af (PoE) Classe 3 

Ambiente:
Faixa de temperatura  
ambiente de operação: -5 – 40° C 
Umidade: 0-95 % sem condensação 
Altitude: 0-3000 metros MSL

Taxa de Amostragem: 48 kHz

Conversores A/D: 24 bits

Conformidade:
CE marcado (Europa)

UL listado (EUA)
Diretiva RoHS (Europa)


