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DADOS TÉCNICOS
VOCIA® WS-10
ESTAÇÃO DE MENSAGENS DE PAREDE

CARACTERÍSTICAS
• Botão push-to-talk (pressionar para falar) com 

indicação de status

• Até quatro códigos de mensagens configuráveis pelo 
usuário

•  Quatro níveis de mensagens não emergenciais com 
prioridade configuráveis por software

•  Processamento de sinal digital local, incluindo ganho, 
filtros e compressor/limitador

• Armazenamento local de dados de configuração

• Armazenamento local de preâmbulos padrão e/ou 
personalizados

• Funcionalidade de armazenamento interno e 
encaminhamento

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

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

• Senha opcional para restringir o uso não autorizado

•  Porta auxiliar fornece conexão de energia, nível de 
linha de áudio e RS-232 bidirecional para transmitir 
comandos por protocolo de texto Vocia (VTP)

• Microfone de mão de alta qualidade, com 
cancelamento de ruído

• Gabinete de componentes robusto montado em 
superfície

• Chaves de ID com rotação para identificação da 
unidade

• Identificação CE e compatibilidade com RoHS

• Coberto pela garantia de 5 anos da Biamp Systems

O WS-10 é uma estação de mensagens de parede para uso com sistemas Vocia®. O WS-10 apresenta DSP 

e memória integrados para suporte de funcionalidades de mensagens padrão e mensagens avançadas 

públicas. O WS-10 pode armazenar 999 códigos de mensagens configuráveis pelo usuário. Além disso, 

todas as informações de configuração específicas do dispositivo são armazenadas localmente, o que 

significa que o WS-10 não depende de um controlador centralizado para processamento e roteamento 

de mensagens. Dessa forma, a funcionalidade de processamento, encaminhamento e armazenamento 

em um sistema de Vocia é descentralizada, o que elimina qualquer ponto centralizado de falha. Como 

parte do sistema Vocia, o WS-10 atende aos requisitos de mensagens para instalações de todos os 

tamanhos.
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SUPORTES DE PAREDE VOCIA WS-10

ESPECIFICAÇÃOES PARA ARQUITETOS E ENGENHEIROS
A estação de mensagens de parede deve ser projetada exclusivamente para uso com sistemas Biamp® Vocia®. A 
estação de mensagens de parede deve fornecer áudio de pager e dados de controle via CobraNet® e receber Power 
over Ethernet (PoE), utilizando um único cabo de rede (CAT5) para um conector de RJ-45 do painel traseiro. Dez 
botões instalados no painel frontal para registrar códigos de pager com preâmbulos opcionais. Diversas estações de 
mensagens de parede podem ser conectadas a um sistema Vocia por meio de switches Ethernet. Quatro níveis de 
prioridade de pager não emergenciais configuráveis por software devem estar disponíveis. A estação de mensagens 
de parede deve incluir capacidade de substituir prioridades de mensagens, armazenar, encaminhar e bloquear. Cada 
estação de mensagens de parede deve fornecer local processamento de sinal de áudio digital local, armazenamento 
local de dados de configuração e preâmbulos. Estações de mensagens de parede devem ter uma tela de LCD com 
luz de fundo, acessibilidade de código PIN e um microfone de mão de alta qualidade com cancelamento de ruídos. A 
estação de mensagens de parede deverá ter identificação CE e deve estar em conformidade com a diretiva RoHS. A 
garantia deve ser de cinco anos. A estação de mensagens de parede deve ser uma Vocia WS-10.

ESPECIFICAÇÕES DO VOCIA WS-4

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

Resposta de freqüência (100Hz ~ 20kHz): + 0,-1dB

THD+N (100Hz ~ 8kHz): <0.05%

Tolerância de entrada efetiva: 30dB

Tolerância de sistema: 18dB

Ganho: Ajustável em incrementos de 
1dB em um intervalo de 30dB

Entrada máxima: 125dB SPL

Tipo de microfone: Microfone dinâmico com 
cancelamento de ruído e 

transdutor duplo (monitorado)

Padrão do microfone: Cardioide

Resposta de frequência do microfone: 100Hz - 10kHz

Porta auxiliar:
PTT: Interruptor de contato 

entre o Pino e o terra 
Saída 12V DC: 50mA 
RS-232: 57600 kbps 
Entrada de linha balanceada: -10dB Nominal 
Impedância de entrada: 3kΩ

Alimentação:
PoE: 802.3af Classe 2 
Aux: 24V DC 6W

Dimensões totais (excluindo microfone):
Altura: 135 mm 
Largura: 302 mm 
Profundidade: 48 mm 
Peso: 1,2 kg

Comprimento do cabo do microfone (estendido): 1219 mm

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

Taxa de amostragem: 48kHz

Conversores A/D: 24-bit

Conformidade:
FCC Parte 15B (EUA) 

Marcação CE (Europa) 
UL listados (EUA) 

RCM (Austrália) 
EAC (União Aduaneira da Eurásia) 

Diretiva RoHS (Europa


