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الميزات
VI-6 وأجهزة Vocia واجهة تابعة لمحطات النداء اآللي 	•

وصالت تحويل للمالحظات المرئية الخاصة بحالة المنطقة والنداء 	•

مناسب للتركيب على األسطح 	•

الصوت والطاقة والتحكم عبر كابل إيثرنت واحد 	•

يتم توفير الطاقة بواسطة جهاز مضيف 	•

IP30 متوافق مع 	•

يحمل العالمة CE ومدرج في قوائم  UL ومتوافق مع توجيه حظر استخدام مواد  	•
)RoHS( خطرة معينة

EN 54-16 معتمد من 	•

مشمول بضمان Biamp Systems لمدة خمس سنوات 	•

 )DS-4/10و WS-4/10( وميكروفونات الجهات األخرى كأجهزة تابعة بالميكروفونات فئة LED للسماح بتوصيل مؤشرات VPSI-1 تم تصميم جهاز
لمحطة Vocia الجدارية والمكتبية وبجهاز 	)Vocia Input 6 )VI-6 للنداء عبر منافذ االستدعاء. يمكن توصيل ما يصل إلى أربع واجهات VPSI-1 لكل 

جهاز VI-6 عند تكوينه على وضع "ميكروفون Vocia اإلضافي". يمكن أن يسهل VPSI-1 أيًضا توصيل ميكروفونات الجهات األخرى ونظام التحكم بمحطات 
Vocia الجدارية والمكتبية سواء كانت الطارئة أو القياسية )WS-4/10 وEWS-4/10 وDS-4/10(. يجب تكوين محطة النداء اآللي للمضيف على وضع 

"التحكم عن ُبعد" داخل البرنامج.

المواصفات الهندسية والمعمارية
يجب تصميم واجهة محطة النداء اآللي بصورة خاصة لالستخدام مع أنظمة 	Biamp Vocia. حيث يجب أن توفر اتصاالً فعلًيا مباشًرا بمحطات النداء اآللي DS-4/10 أو 

WS-4/10 أو EWS-4/10 أو VI-6 وأجهزة دخل الصوت التناظري. كما يجب تزويدها بالطاقة من أجهزة Vocia مضيفة متوافقة عبر كابل CAT5e/6 قياسي. يجب أن يوفر 
جهاز واجهة محطة النداء اآللي وصالت تحويل للصوت المتوازن وتحكم RS-232 والدفع للتحدث )PTT( وطاقة برنامج تشغيل LED للمالحظات المرئية. كما يجب أن يدعم حساسية 

 .)RoHS( ومتوافًقا مع توجيه حظر استخدام مواد خطرة معينة UL ومدرًجا في قوائم CE الصوت القابلة للتحديد من ِقبل المستخدم. وسيكون جهاز واجهة محطة النداء اآللي حامالً للعالمة
.Vocia VPSI-1 تبلغ مدة الضمان خمس سنوات. يجب أن يكون جهاز واجهة محطة النداء اآللي

ورقة بيانات
VOCIA® VPSI-1

واجهة محطة النداء اآللي 
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VOCIA VPSI-1 مواصفات

الدخل 
+0، -1 ديسيبل 	استجابة التردد )من 20 هرتز إلى 10 كيلوهرتز(:	
0 وحدة ديسيبل و-10 وحدة ديسيبل 	المستوى االسمي 	
و-40 وحدة ديسيبل و-50 وحدة ديسيبل   )أجهزة قابلة للتكوين(:	

	إجمالي التشتيت التوافقي + الضوضاء 
<0.08%  )من 20 هرتز إلى 10 كيلوهرتز(:	
25 ديسيبل ارتفاع اإلدخال الفّعال:	

وضع برنامج تشغيل LED )يستخدم لجهاز VI-6 ومحطات النداء اآللي(:
15 مللي أمبير 	:LED الجهد الكهربي لخرج

إعدادات توصيل RS-232 )تستخدم لمحطات النداء اآللي فقط(:
57600 بت في الثانية 	معدل الباود 	
8 	وحدات بت البيانات	
بال 	التماثل	
1 	وحدات بت اإليقاف	
بال التحكم في التدفق	

RJ-45 مع كابل إيثرنت محمي   اتصال المضيف: 
)CAT 7 أو CAT6 أو CAT5e أو CAT5( 	

األبعاد اإلجمالية:
155 مم 	الطول:	
80 مم 	العرض:	
30 مم 	العمق:	
300 جم الوزن:	

البيئة:
-5 إلى 40 درجة مئوية 	نطاق درجة حرارة التشغيل المحيطة:	
0 – 95% بدون تكثيف 	الرطوبة:	
MSL 0 – 3000 متر االرتفاع:	

التوافق:
حاصل على عالمة CE )أوروبا(
توجيه حظر المواد الخطرة )RoHS( )أوروبا(
مدرج في UL )الواليات المتحدة األمريكية(
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 VOCIA من VPSI-1 اللوحة األمامية


