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ُيعد WS-10 بمثابة محطة نداء آلي شبكية تثبت على الحائط لالستخدام في أنظمة  ®Vocia. ويتميز WS-10 بمعالج إشارات رقمية )DSP( مضمن وذاكرة 
مدمجة لدعم وظائف العناوين العامة القياسية والمتقدمة. ويمكن لجهاز WS-10 تخزين 999 رمز نداء قابل للتكوين من ِقبل المستخدم. وباإلضافة إلى ذلك، يتم 
تخزين جميع معلومات التكوين الخاصة بالجهاز محلًيا، مما يعني أن WS-10 ال يعتمد على وحدة تحكم مركزية للمعالجة وتوجيه النداء اآللي. وبالتالي، يتم إلغاء 

 WS-10 يفي ،Vocia مما يعمل على التخلص من أي نقطة فشل مركزية. وكجزء من نظام ،Vocia مركزية وظائف المعالجة والتوجيه والتخزين في أي نظام
بمتطلبات النداء اآللي للمنشآت بمختلف أحجامها.

ورقة البيانات
VOCIA® WS-10

محطة النداء اآللي الجدارية

الميزات
تقنية شاشة الكريستال السائل )LCD( بإضاءة خلفية 	•

رمز PIN اختياري لتقييد االستخدام غير المصرح به 	•

•  يوفر المنفذ المساعد وصلة للطاقة وصوت مستوى الخط وRS232 ثنائي االتجاه لنقل 
.)VTP(  Vocia أوامر بروتوكول نص

ميكروفون محمول باليد عالي الجودة إللغاء الضوضاء 	•

مبيت مكونات قوي ومرّكب على سطح 	•

مفاتيح معّرف دوارة لتعريف الوحدة 	•

)RoHS( ومتوافق مع توجيه حظر استخدام مواد خطرة معينة CE يحمل العالمة 	•

خاضع لضمان أنظمة Biamp لمدة 5 سنوات 	•

زر الدفع للتحدث مع مؤشر حالة 	•

أربعة رموز نداء آلي قابلة للتكوين من ِقبل المستخدم 	•

•  أربعة مستويات للنداء اآللي حسب األولوية في غير حاالت الطوارئ قابلة للتكوين 
البرمجي

•  معالجة اإلشارة الرقمية المحلية، بما في ذلك االكتساب وعوامل التصفية والضاغط/المحّدد

تخزين محلي لبيانات التكوين 	•

تخزين محلي للمقدمات االفتراضية و/أو المخصصة 	•

وظائف مضمنة للتخزين وإعادة التوجيه 	•

•  صوت/تحكم  ®CobraNet مع االستخدام الديناميكي للحزم المتوفرة، باإلضافة إلى 
التشغيل من خالل كابل Ethernet واحد

المواصفات الهندسية والمعمارية
يجب تصميم محطة النداء اآللي التي تثبت على الحائط بشكل حصري لالستخدام مع أنظمة  ®Biamp® Vocia. ويجب أن توفر محطة النداء اآللي التي تثبت على الحائط صوت 

النداء اآللي وبيانات التحكم عبر  ®CobraNet واستقبال الطاقة عبر PoE(  Ethernet( باستخدام كابل شبكة واحد )CAT5( متصل بالموصل RJ-45 في اللوحة الخلفية. 
ويجب توفير عشرة أزرار على اللوحة األمامية الستدعاء رموز النداء اآللي مع المقدمات. ويمكن توصيل العديد من محطات النداء اآللي التي تثبت على الحائط بنظام Vocia من خالل 
محوالت Ethernet. ويجب توفير أربعة مستويات نداء آلي حسب األولوية غير الطارئة قابلة للتكوين البرمجي. ويجب أن تتضمن محطة النداء اآللي التي تثبت على الحائط إمكانات 

التخطي والتخزين وإعادة التوجيه والقفل. كما يجب أن توفر كل محطة نداء آلي تثبت على الحائط معالجة اإلشارات الصوتية الرقمية المحلية والتخزين المحلي لبيانات التكوين والمقدمات 
القياسية. ويجب أن تتمتع محطات النداء اآللي المثبتة على الحائط بشاشة كريستال سائل )LCD( ذات إضاءة خلفية وإمكانية الوصول عبر رمز PIN وميكروفون محمول باليد عالي 
الجودة إللغاء الضوضاء. يجب أن تكون محطة النداء اآللي المثبتة على الحائط حاملة للعالمة CE ومتوافقة مع توجيه حظر استخدام مواد خطرة معينة )RoHS(. تبلغ مدة الضمان 

.Vocia WS-10 خمس سنوات. يجب أن تكون محطة النداء اآللي المثبتة على الحائط
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VOCDS-437-1201-AR-R1

VOCIA WS-10 مواصفات خادم

VOCIA WS-10 كتائف التثبيت الجدارية لجهاز

RJ-45 مع Ethernet محمي التوصيل بالشبكة:  
CAT7 أو CAT6 أو CAT5e أو CAT5(

0+، 1- ديسيبل استجابة التردد )100 هرتز إلى 20 كيلوهرتز(: 

 التشتيت التوافقي اإلجمالي + الضوضاء
0.05% < )100 هرتز إلى 8 كيلوهرتز(: 

30 ديسيبل ارتفاع اإلدخال الفّعال: 

18 ديسيبل ارتفاع النظام: 

قابل للتعديل بمعدالت طور تبلغ 1 ديسيبل عبر نطاق 30 ديسيبل االكتساب:	

SPL 125 ديسبيل الحد األقصى للدخل: 

ميكروفون ديناميكي إللغاء الضوضاء  نوع الميكروفون:	
 مزود بمحول مزدوج )خاضع للمراقبة(

قلبي الشكل نمط الميكروفون:	

100 هرتز - 10 كيلوهرتز استجابة التردد للميكروفون: 

المنفذ الملحق:
تبديل االتصال بين السن واألرضي 	:PTT
50 مللي أمبير خرج التيار المستمر 12 فولط: 
57600 كيلوبت في الثانية   :RS-232
10- ديسيبل اسمي دخل الخط المتوازن: 
3 كيلوأوم معاوقة الدخل: 

الطاقة:
802.3af الفئة 2   :Ethernet الطاقة عبر
تيار مستمر 24 فولط، 6 واط الملحق:	

األبعاد الكلية )باستثناء الميكروفون(:
135 مم االرتفاع: 
302 مم العرض: 
48 مم العمق: 
1.2 كجم الوزن: 

1219 مم طول سلك الميكروفون )ممتد(: 

البيئة:
0 – 42 درجة مئوية نطاق درجة حرارة التشغيل المحيطة:  
0 – %95 بدون تكاثف الرطوبة: 
MSL 0 – 3000 متر االرتفاع:  

48 كيلوهرتز معدل العينة: 

24 بت المحوالت التناظرية/الرقمية: 

التوافق:
FCC	القسم 15B )الواليات	المتحدة	األمريكية(
يحمل	العالمة CE )أوروبا(
مدرج	في UL وC-UL )الواليات	المتحدة	األمريكية	وكندا(
توجيه	حظر	استخدام	المواد	الخطرة )RoHS( )أوروبا(


