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CARACTERÍSTICAS
• Até 8 entradas de nível de mic/linha analógicas ou 

CobraNet 

• 4 saídas de controle de relé

• 8 entradas de controle

• Monitoramento de estado dos dispositivos através da 
entrada e saída de controle 

• Alimentação através das entradas de 24V DC 
(Redundantes duplas) 

• Software de processamento de sinal configurável 
incluindo controle de volume, filtros, compressor/
limitação 

• Montagem em rack (1RU)

• Controle sobre um único cabo Ethernet CobraNet® 

• Monitoramento de dispositivos

• Portas duplas CobraNet para redundância

• Interruptores rotativos para identificação do dispositivo

• IP30 compatível

• CE marcado, UL listado e RoHS compatível

• Coberto pelos Sistemas Biamp com 5 anos de garantia

BENEFÍCIOS
• Permite o paging de áudio ao vivo para as zonas de emergência ou outras zonas dentro da plataforma Vocia. 

• Monitoramento em múltiplos dispositivos através de um sistema de monitoramento externo. 

• Suporta streams de áudio CobraNet® e permite que o áudio paging de entrada seja aceito do Tesira, AudiaFLEX-CM,  
ou qualquer outro CobraNet baseado em sistema de terceiros.

A entrada Vocia 8 (VI-8) é projetada para facilitar o uso de paging de áudio ao vivo para as zonas de 

emergência e ou outras zonas em um sistema Vocia. O VI-8 permitirá a conexão direta de até oito entradas 

de áudio de mic/linha analógicas ou conexões de áudio digital CobraNet® de sistemas externos. Cada 

entrada de áudio suporta a operação ativar/desativar VOX com limiares de sinal de entrada definidas pelo 

usuário. Oito entradas e saídas de uso geral podem ser atribuídas a eventos de controle Vocia. A interface 

do software permite o paging de áudio ao vivo para qualquer zona ou código da página atribuível dentro 

do Vocia. O status dentro e fora permite a monitorização de múltiplos dispositivos VI-8 e o sistema de 

emergência Vocia, que pode ser conectado a um sistema de controle externo.

DADOS TÉCNICOS
VOCIA® VI-8
8 DISPOSITIVOS DE ENTRADA PARA CANAIS DE ÁUDIO 
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PAINEL TRASEIRO VI-8

ESPECIFICAÇÕES DO VI-8

Áudio de rede: 20 bits, 48kHz, 5-1/3ms (fixo)
Conexões de rede: RJ-45 duplo com cabo Ethernet protegido
 (CAT5, CAT5e, CAT6 ou CAT7)

Resposta de frequência (20Hz~20kHz): +0, - 1dB
THD + N (20Hz~20kHz): <0.05%
Faixa Dinâmica (20Hz~20KHz, ganho de 0dB): >100dB
Ruído de entrada equivalente: < -125dBu
Diafonia (10kHz): < -75dB
Impedância de entrada: 8kΩ
Nível máximo de entrada: 24dBu
Alimentação phanton power: 48V DC atrás 6,8kΩ por trajeto
Conversores A/D: 24 bits (amostragem de 48kHz)

Alimentação:
Entrada DC: 24V; < ondulação de 100mV; (Máx. de 35W)
Saída de referência DC: 24V; 100mA limitado

Entradas de controle:
Quantidade: 9
Lógica baixa de alto intervalo: 0-8V DC
Lógica alta de alto intervalo: 12-30V DC
Lógica baixa TTL: 0–0,8V
Lógica alta TTL: 2-5V
Fechamento de contato: Referência interna 10V
Proteção de entrada contra transientes: Pico de ± 8kV
Isolamento de entrada: 500V RMS

Saídas de controle:
Quantidade: 4
Tipo: Forma C do contato inversor sem tensão
Tensão máx. de funcionamento: 125VAC, 60VDC
Capacidade máx. de comutação: 37VA
Carga mín. de operação: 10μA a 10mV DC
Status desligado Tipo: Interruptor FET,  

consumo aberto (driver low side)
Tensão máx. de funcionamento: 35V
Corrente contínua máx.: 0,35A
Limite de corrente: 0,8A

Dimensões totais:
Altura: 44 mm
Largura: 483 mm
Profundidade: 1254 mm
Peso: 3 kg

Ambiente:
Faixa de temperatura ambiente de operação: -5 – 40° C
Umidade: 0 - 95% sem condensação
Altitude: 0 - 3.000 metros MSL

Conformidade: FCC Parte 15B (EUA)
 CE marcado (Europa)
 Diretiva RoHS (Europa)
 UL listado (EUA)
 C-UL listado (Canadá)
 RCM (Austrália)
 EAC (União Aduaneira da Eurásia)

ESPECIFICAÇÃOES PARA ARQUITETOS E ENGENHEIROS
O dispositivo de entrada de áudio deve ser concebido exclusivamente para uso em sistemas Biamp® Vocia. Ele deve 
permitir o nível do microfone, nível de linha ou sinais de áudio CobraNet para ser inserido em um sistema Vocia para 
acessar as funções infinitas de paging ao vivo. Os códigos de páginas Vocia padrão e de emergência devem poder 
ser especificados. Os indicadores do painel frontal devem ser fornecidos para a alimentação do chassi, falha e status, 
bem como para a indicação de sinal presente em cada entrada. A unidade deve suportar oito entradas com controles 
de nível de software configurável. O processamento de sinal deve incluir a equalização paramétrica de cinco bandas, 
compressão, controle automático de ganho com o senso da fala e o controle limiar VOX. A unidade deve ter entradas 
de controle e saídas de controle, com a capacidade para que uma entrada e uma saída sejam configuradas como 
indicadores do monitor de status para sistemas externos. As entradas de controle devem ter a capacidade para 
serem associadas com o paging por canal ou eventos de entrada de controle Vocia. As saídas de controle devem ter a 
capacidade para serem associadas aos eventos da saída de controle Vocia bem como com as saídas de problemas no 
sistema e gateway de barreira. O registro completo do estado da unidade deve ser comunicado à rede Vocia. 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. Ele deve ser chamado de Vocia VI-8.


