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CARACTERÍSTICAS
• Monitoramento de linha de alto-falante e compensação 

de ruído ambiente usando dispositivos ELD-1 e ANC-1

• Processamento de sinal configurável por software, 
incluindo controle de volume, filtros, compressor/
limitador, atraso, equalização de alto-falantes e nível 
de saída

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

• Portas duplas CobraNet para redundância

• Chaves com rotação para identificação da unidade

• Duas portas Ethernet para redundância

• Failover de canal a canal e dispositivo a dispositivo

• Armazenamento de mensagens de emergência em 
memória não volátil local

• Indicação de status e falha por LED 
- Status, atividade e falha de chassi 
- Alimentação PoE 
- Alimentação Aux 
-  Falha de Amp de canal de saída, atividade e sinal 

presente

• Gabinete de 1RU com 19 polegadas

• Saída de áudio CobraNet

• Quatro relês de mensagens ativos, controle de 
entradas e saídas de controle

• Compatível com IP30

• CE marcado, UL listado e RoHS compatível

• Coberto pelos Sistemas Biamp com 5 anos de garantia

O VO-4e é um dispositivo aprimorado de expansão de saída de áudio em rede que permite ao usuário 
adicionar quatro canais de saída de nível de linha e CobraNe® a um sistema Vocia. O VO-4e pode ser 
configurado para failover de canal por canal ou dispositivo por dispositivo e usa processamento de 
sinal digital abrangente de cadeia fixa dentro do dispositivo, incluindo controle de volume, equalização, 
compressor/limitador, crossover de alto-falante, atraso e ganho de saída. Mensagens de emergência de 
sistemas de segurança de vida são armazenadas em memória não volátil. Dois conectores RJ45 no painel 
traseiro do dispositivo fornecem conectividade redundante para processar dados de controle, áudio e 
alimentação em um único cabo Ethernet. Além disso, o VO-4e também tem entradas duplas para aceitar 
alimentação de uma fonte auxiliar. O relê de mensagens por canal fornece um fechamento de contato 
quando a mensagem está ativa em um canal associado.

DADOS TÉCNICOS
VOCIA® VO-4e
DISPOSITIVO DE SAÍDA
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PAINEL TRASEIRO DO VOCIA VO-4e

VOCDS-432-1504-PT-R1

ESPECIFICAÇÃOES PARA ARQUITETOS E ENGENHEIROS
O dispositivo de saída de áudio deve ser projetado exclusivamente para uso com sistemas Vocia da Biamp®. 
Ele deve suportar conexões de áudio e monitoramento para amplificadores de terceiros. Ele deve suportar o 
uso de dispositivos Vocia ANC-1 de compensação de ruído ambiente e ELD-1 para controle de nível automático e 
acompanhamento de supervisão de linha alto-falante. Ele deve suportar saídas CobraNet para amplificadores de 
terceiros com suporte a CobraNet habilitado e/ou processadores de sinal de áudio digital como, por exemplo, 
Biamp AudiaFLEX e Tesira. O dispositivo de saída de áudio fornecerá suporte a conexões de entrada do relê para 
supervisão de amplificadores de terceiros ou alto-falantes amplificados. Ele deve ter certificação CE, UL e estar 
em conformidade com a diretiva RoHS. A garantia deve ser de cinco anos. O dispositivo de saída deve ser um 
Vocia VO-4e.

ESPECIFICAÇÕES DO VOCIA VO-4e

Memória de mensagem: 5.625 MB
Áudio de rede: 20 bits, 48kHz, 5-1/3ms (fixo)
Conexões de rede: RJ45 duplo com cabo Ethernet protegido 
 (CAT5, CAT5e, CAT6 ou CAT7)
Nível nominal de saída: -10dBu, 0dBu, +4 dBu (selecionável)
Nível máximo de saída: +22 dBu
Nível máximo de carga: 2 kΩ
Intervalo dinâmico: >100dB
Resposta de frequência (20Hz~20kHz): ± 1dB
THD + N (20Hz~10kHz): < 0,05%

Portas de entrada de controle e falha: 
Assert: Contato livre de tensão para o terra
Un-assert: Circuito aberto
Impedância de entrada: 100 kΩ
Corrente máx. de curto circuito: 1 mA

Relês de página ativa e relês de saída de controle:
Tipo:  Tensão de forma única C 
 mudança livre sobre contato
Tensão máx. de funcionamento:  125 V AC, 60 V DC
Capacidade máx. de comutação:  37 VA
Carga mín. de funcionamento:  10µA 10 mV DC

Dimensões totais:
Altura: 44,5 mm
Largura: 483 mm
Profundidade: 254 mm
Peso: 3 kg

Alimentação:
PoE: IEEE 802.3af classe 3 
 IEEE 802.3at tipo 1 classe 3
Entrada DC: 24V; < ondulação de 100mV (Máx. de 15 W)

Ambiente:
Faixa de temperatura ambiente de operação: -8 – 42° 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)


