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CARACTERÍSTICAS
• Montagem em parede

• Alimentação e dados em um único cabo Ethernet

•  Definições configuráveis por software, incluindo 
volume, seleção de fonte, inibição de mensagens e 
controle de mudo

• Tela de cristal líquido com luz de fundo (LCD)

• Chaves com rotação para identificação da unidade

• Identificação CE, listado na UL e compatível com 
RoHS

• Coberto pela garantia de 5 anos da Biamp Systems

O WR-1 é um controle remoto em rede de parede para uso em um sistema Vocia®. Ele é projetado para 

controle de áudio de fundo, seleção de fonte, níveis e outras funções dentro de uma área do Vocia. 

O WR-1 utiliza tecnologia Energia sobre Ethernet (PoE). Depois de ser configurado com o software 

Vocia, o WR-1 requer nada mais do que um cabo Ethernet ligado a um switch de rede compatível com 

PoE. O WR-1 permite que o usuário escolha fontes de música de fundo, inibir páginas e silenciar fontes 

de um painel de parede atraente. Um display de cristal líquido (LCD) iluminado facilita a navegação no 

menu do WR-1. 

DADOS TÉCNICOS
VOCIA® WR-1 
CONTROLE REMOTO DE PAREDE

ESPECIFICAÇÃOES PARA ARQUITETOS E ENGENHEIROS
O controle remoto de parede deve ser projetado exclusivamente para uso em sistemas Biamp® Vocia®. Ele deve ser 
montável em uma parede plana ou caixas traseiras internacionais típicas. O controle remoto de parede receberá 
Energia sobre Ethernet (PoE), utilizando um único cabo de rede (CAT5) para um conector RJ-45 do painel traseiro. 
O controle remoto de parede deve apresentar uma tela de LCD gráfica com luz de fundo e ser configurável por 
software para fornecer configurações de volume, mudo, seleção de fonte e inibição de página. O controle remoto de 
parede deverá ter identificação CE e estar em conformidade com a diretiva RoHS. A garantia deve ser de cinco anos. 
O controle remoto de parede deve ser um Vocia WR-1. 
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VOCDS-435-1201-PT-R1

PAINEL TRASEIRO DO VOCIA WR-1

ESPECIFICAÇÕES DO VOCIA WR-1

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

Dimensões totais:
Parte dianteira:

Altura: 153 mm 
Largura: 130 mm 
Profundidade: 15,4 mm

Dentro da parede:
Altura: 73,5 mm 
Largura: 60 mm 
Profundidade (da superfície frontal): 30 mm

Peso: 0,2 kg

Alimentação: 802.3af (PoE) Classe 1

Ambiente:
Faixa de temperatura 
ambiente de operação:  0 – 42° C 
Umidade: 0 – 95% sem condensação 
Altitude:  0-3,000 metros MSL

Conformidade:
FCC Parte 15B (EUA) 

Marcação CE (Europa) 
UL listados (EUA) 

RCM (Austrália) 
EAC (União Aduaneira da Eurásia) 

Diretiva RoHS (Europa)


