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CARACTERÍSTICAS
• Configurável com duas ou quatro linhas VoIP

• Suporte a múltiplos codecs

• Monitoramento de dispositivos

• Alimentação através de fontes de entradas duplas de 
24V DC (entradas redundantes)

• Software de processamento de sinal configurável 

• Montagem em rack (1RU)

• Controle sobre um único cabo Ethernet CobraNet® 

• 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
• Conexão direta do paging de um sistema VoIP para a plataforma Vocia.

• Configurável para duas ou quatro linhas VoIP para permitir flexibilidade na construção do sistema.

• Funcionalidade de armazenar e encaminhar e empilhamento de páginas.

A interface de paging de telefone Vocia VoIP-1 atua como um ponto final SIP, permitindo uma conexão 

direta com um gerenciador de chamadas VoIP existente. A interface permite o paging ao vivo usando 

qualquer código da página dentro de um sistema Vocia. Ao ligar para uma linha VoIP, uma série de funções 

de mensagens de voz de software configurável estará disponível, incluindo a seleção do código da página, 

indicação do status da zona e a indicação da página. Uma sequência de tons DTMF também pode ser 

programada pelo software para ser associada com um evento de entrada de controle Vocia. O VoIP-1 

suporta as mensagens regulares e de emergência da Vocia, e também suportará a funcionalidade de 

armazenar e encaminhar e empilhamento de páginas. 

DADOS TÉCNICOS
VOCIA® VoIP-1
ADAPTADOR PARA PAGING VoIP
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PAINEL TRASEIRO VoIP-1

ESPECIFICAÇÕES DO VoIP-1

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

Cartão VoIP:
Codecs suportados: G.711μ
 G.711A
 G.722
 G.729AB
 G.723.1
Taxa de amostragem: 8kHz – 16kHz
Resposta de frequência: Codec dependente

Características do VoIP: SIP v2 (RFC 3261 e RFCs
 que acompanham)

 Autenticação SIP

Funções de rede:
Atribuição do endereço de IP: Estático ou DHCP 
QoS: Tos (RFC 791)
 802.1 p/q

Alimentação: 24V DC; < ondulação de 100mV  
 (Máx. de 30W)

Dimensões totais:
Altura:  44 mm
Largura: 483 mm
Profundidade: 228 mm 
Peso: 1,1 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 adaptador para paging VoIP deve ser concebido exclusivamente para uso em sistemas Biamp® Vocia. Ele 
deve ser integrado com os gerenciadores de chamadas VoIP baseados em SIP como uma extensão SIP de terceiros. Os 
indicadores do painel frontal devem fornecer indicações de status e falhas, bem como a indicação de uso e status para 
cada linha VoIP. A unidade deverá suportar duas ou quatro linhas VoIP com controles de nível de software configurável 
para entradas, preâmbulos e prompts. O processamento de sinal deve incluir equalização paramétrica de cinco bandas, 
compressão e acesso ao código PIN por linha. O dispositivo deve permitir que as ações de chamadas sejam associadas 
com as ações do controle virtual Vocia para habilitar o controle DTMF dos eventos de controle Vocia. As mensagens de 
voz programáveis   devem estar disponíveis para as mensagens de chamadas controladas pelo menu. O dispositivo deve 
permitir que os preâmbulos de paging sejam aplicados e deve suportar a funcionalidade de armazenar e encaminhar e 
empilhamento de páginas. 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 VoIP-1.


