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جدول املحتويات

]3[  TESIRA SYSTEM نظرة عامة عىل
طرح الصوت عىل نطاٍق جديد متاًما. يقدم ®Tesira منطية نظام أكرث ذكاًء وأداًء متقدًما وإمكانات توسع ال حدود لها.

]4[ الخوادم  
 معالجة قابلة للتحجيم بدرجة كبرية من خالل عدد يصل إىل مثاين بطاقات DSP-2 يف هيكل واحد وقنوات x 420 420 عرب AVB وقنوات

.CobraNet® 32 مع x 32

]5[ بطاقات إدخال/إخراج للخادم 
 .DSP مع بطاقتني ،DSP-2 وبطاقة SCM-1 (CobraNet) وبطاقة AVB-1 خيارات مرنة من خالل ثالث بطاقات خوادم متخصصة: بطاقة 

 (ANC) وخاصية التحكم يف الضوضاء النشطة (AEC) باإلضافة إىل ست بطاقات إدخال/إخراج تضم املدخالت واملخرجات وخاصية إلغاء الصدى الصويت 

وخاصية نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت (VoIP) وواجهة هاتف قياسية. 

]8[ خوادم إدخال/إخراج ثابتة 
فمن خالل العديد من مجموعات اإلدخال واإلخراج، تجعل عملية نقل الصوت عرب منفذ USB من جهاز TesiraFORTÉ حاًل قويًا لعدد من تحديات العمل.

]10[ املوسعات 
 EX-LOGIC PoE ع عات وEX-IN وEX-OUT وEX-IO أربع قنوات مع PoE+. يوفِّر موسِّ  مساحة للنمو توفِّر كٌل من موسِّ

املنطقي 16 مدخالً/مخرًجا مخصًصا لألغراض العامة املنطقية.

]12[ موسع منطي وبطاقات إدخال/إخراج 
عات (مزج ومطابقة): بطاقة مدخل ميكروفون/خط أربع قنوات أو بطاقة مخرج   يدعم EX-MOD أية بطاقات ذات ثالثة موسِّ

ميكروفون/خط أربع قنوات أو بطاقة تجمع بني مدخل قناتني/مخرج قناتني.

]14[ أدوات التحكم وامليكروفونات  
 تقّدم أجهزة تحكم إيرثنت عن بعد املركَّبة عىل سطح Tesira والبعيدة املركَّبة يف الحائط واجهة بسيطة وبديهية، كام ميكن تثبيتها وتهيئتها بحيث تالئم 

احتياجات تطبيٍق بعينه. وتقّدم ميكروفونات السقف مقّوي أويل مدمج بالكامل تم تصميمه بدرجة عالية جًدا من الحساسية لرتكيب ميكروفونات عىل مسافة بعيدة.

]15[ الربامج 
 سوف تساعدك برامج التصميم البديهي لدى Tesira، مبا يف ذلك التقسيامت التي تعد مبثابة ثورة يف عامل التكنولوجيا ومحرك تكوين Biamp، عىل تقليل وقت 

التصميم والتثبيت إىل أدىن حد وخفض التكاليف. تتيح برامج ®Biamp Canvas االبتكار الفعال واستخدام شاشات التحكم املخصصة مع أنظمة صوت Tesira الرقمية.

املبنى الرئييس

BIAMP SYSTEMS 
S.W. Gemini Drive 

Beaverton, OR 97008 
503.641.7287

املبيعات
رون كامدن
نائب رئيس

قسم املبيعات العاملية
ron.camden@biamp.com

أسرتاليا/نيوزيلندا
anz@biamp.com

رشق أوروبا
europeeast@biamp.com

غرب أوروبا
europewest@biamp.com

وسط أوروبا
europecentral@biamp.com

الصني العظمى
greaterchina@biamp.com

أمريكا الوسطى
centralamerica@biamp.com

أمريكا الجنوبية
southamerica@biamp.com

الرشق األوسط وأفريقيا
meafrica@biamp.com

الهند والدول األعضاء يف رابطة جنوب آسيا للتعاون 
اإلقليمي 

saarc@biamp.com

جنوب رشق آسيا 
seasia@biamp.com

التسويق
باتريك بروث

مدير اتصاالت التسويق
patrick.prothe@biamp.com

هندسة التطبيقات 
كاييل هيرن

مدير تجربة العمالء
kiley.henner@biamp.com

دعم االتصال
support@biamp.com

لطلب كتالوجات املنتج أو أي وثائق أخرى 
مدعِّمة، تفضل بزيارة رابط طلب الوثائق عرب 

 اإلنرتنت )LOLO(. اذهب إىل موقع 
www.biamp.com، ثم انقر فوق "حسايب" 

وابحث عن رابط "طلب الوثائق" يف العمود األمين.

أو لالستعالم عن الطلبات، قم باالتصال عرب:  
orders@biamp.com

9300

+1



نظام صوت عىل نطاٍق جديد متاًما
خوادم قابلة للتهيئة 

ل بالشبكات وتتم تجربتها. كام يقّدم نظام Tesira، الذي يعد فعليًا أول نظام  م وتُثبت بها أنظمة AV وتُوصَّ يغرّي Tesira SERVER و SERVER-IO مدى اإلمكانات للطريقة التي تُصمَّ

وسائط قابل للتحجيم لشبكة الصوت الرقمية باستخدام وسيط صوت وفيديو )AVB( ومنطية نظام أكرث ذكاًء وأداًء متقدًما وإمكانات توسع ال حدود لها، من خالل:

• مدخل ومخرج منطي وقابل للتحجيم وبطاقات DSP ونقاط نهاية متصلة بالشبكة 
)AVB( شبكة تجميع وسائط رقمية قابلة للتحجيم •

• عدد يصل إىل مثاين بطاقات DSP-2 يف هيكل واحد
 420 x 420 قنوات صوت رقمية تصل إىل •

خوادم إدخال/إخراج ثابتة

يعّد TesiraFORTÉ الخطوة التالية يف خطتنا: أربعة طرز مختلفة مع AVB اختيارية، ومحّسنة من أجل تطبيقات خاصة مع تكوينات إدخال/إخراج ثابتة. ألداٍء وظيفٍي محسن، يحتوي كل طراز 

من طرز TesiraFORTÉ عىل منفذ USB لالتصال املبارش بتقنيات خارجية. فمن خالل العديد من مجموعات اإلدخال واإلخراج، تجعل عملية نقل الصوت عرب منفذ USB من جهاز 

TesiraFORTÉ حاًل قويًا لعدد من تحديات العمل الشائعة من خالل:
AVB 128 x 128 قنوات •

• 12 مدخل مستوى ميكروفون/خط، و8 مخارج مستوى ميكروفون/خط
• حتى 8 قنوات صوت USB قابلة للتكوين

Tesira متوافقة بالكامل مع خوادم وموسعات وأدوات تحكم •

وضوح عىل نطاٍق جديد متاًما 

يقّدم نظام Tesira تقنية ™SpeechSenseوتقنية ™AmbientSense الجديدة لدى Biamp، والتي تحسن معالجة الكالم عن طريق التعرف بشكل أكرث دقة عىل اإلشارات املرغوبة 

للمعالجة. ويسمح هذا للوغاريتامت Biamp االستثنائية — مبا يف ذلك خاصية إلغاء الصدى الصويت )AEC( والتحكم يف الكسب التلقايئ )AGC( والتعويض عن الضوضاء املحيطة )ANC( وأجهزة 

مزج الصوت التلقائية — لألداء عىل مستوى جديٍد متاًما. 

تصميم نظاٍم عىل نطاٍق جديد متاًما

سوف يوفر برنامج تصميم Tesira البديهي وقت مؤسستك ونقودها ومواردها، وذلك عن طريق التخلص من التخمني والحلول البديلة. 

واآلن ميكنك تصميم أنظمة وتوسيعها بشكل متزايد طبقة تلو األخرى ومرحلة تلو األخرى، باستخدام التقسيامت التي تعد مبثابة ثورة يف نظام Tesira. فمن خالل التقسيامت، ميكنك تكوين مساحات 

بعيدة - وإضافتها أو الحفاظ عليها أو ترقيتها كٍل عىل حدة - بينام تظل مساحات أخرى تعمل. 

ومن خالل محرك التكوين املميز خاصتنا، ميكنك تصميم حتى أكرث األنظمة الصوتية تعقيًدا بسالسة وتنقر فوق "التحويل الربمجي". ويتأكد محرك التكوين من أن اكتامل التصميم، ويحدد أكرث القوائم 

اقتصاًدا للتكاليف يف أجهزة Biamp، وينتج شبكات الوصل الرضورية لألنظمة. 

يسمح أيًضا برنامج التصميم Biamp Canvas بإنشاء أسطح تحكم مميزة، مام يسمح لك بتخصيص كل مرشوٍع وتوفري املستوى الرضوري من تحكم املستخدم النهايئ.
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إن Tesira SERVER عبارة عن خادم شبكة رقمي. وهو مصنع مكوَّن من بطاقة DSP-2، وميكنه أن يقبل حتى إجاميل مثاين بطاقات 

DSP-2. كام يعد SERVER أيًضا مصنًعا مكونًا من بطاقة AVB-1 واحدة وبه فتحة ثانية ميكن تزويدها ببطاقة AVB-1 إضافية 
,بطاقة SCM-1 CobraNet بقناة x 32 32 ,بطاقة DAN-1 Dante بقناة x 64 64 ,أو بطاقة إدخال/إخراج قياسية ألربع 

عات Tesira يف تكوين  قنوات إدخال/إخراج محلية. يعّد SERVER محور نظام الصوت الرقمي لدى Tesira وميكن استخدامه مع موسِّ

شبكة صوت قابلة للتحجيم بدرجة كبرية. وميكن تصميم Tesira SERVER كزوٍج إضايف، حيث يحمالن معالجة مطابقة وتكوينات البطاقة.  

يظل SERVER الثانوي "قيد التشغيل" مع SERVER الرئييس؛ حيث يقوم بتحديث محددات وقت التشغيل.  يف حالة حاجة 

SERVER الرئييس الرضورية للصيانة، يحل SERVER الثانوي محله من دون فقدان الستمرارية العمل أو فرتة التعطّل.

إن Tesira SERVER-IO هو عبارة عن خادم شبكة رقمي. وهو مصنع مكوَّن من بطاقة DSP-2 ولديه القدرة عىل التعامل مع 

عدد يصل إىل بطاقتي DSP-2 إضافيتني. وميكن تكوين SERVER-IO من خالل بطاقة AVB-1 بقناة x 420 420 أو بطاقة 

واحدة AVB-1 وبطاقة أو بطاقتي SCM-1 CobraNet بقناة x 32 32 أو بطاقتي DAN-1 Dante بقناة x 64 64. كام 

ميكن أن يدعم SERVER-IO عدًدا يصل إىل 12 بطاقة إدخال/إخراج قياسية لدى Tesira ملا يصل إىل 48 قناة من إدخال/إخراج 

الصوت )عىل سبيل املثال، مستوى امليكروفون والخط وخاصية نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت وواجهة هاتف(. ميكن أن يستخدم 

عات Tesira لتشكيل شبكة صوت قابلة للتحجيم بدرجة كبرية.  SERVER-IO مستقالً بذاته أو مع موسِّ

DSP-2 يدعم حتى مثاين بطاقات  •
•  عدد يصل إىل قنوات x 420 420 من اإلدخال/اإلخراج 

AVB الرقمي عرب

•  شبكة صوت CobraNet 32 x 32 اختيارية 
•  شبكة صوت Dante 64 x 64 اختيارية 

•  التكوين وشبكات التحكم عرب اإليرثنت
يدعم أزواج املعالجة اإلضافية  •

توصيالت GPIO محلية  •
•  شاشة OLED بلوحة أمامية ملعلومات الجهاز والنظام

SpeechSense :لوغاريتم معالجة جديد  •
•  معالجة إشارات عرب برنامج بديهي تسمح بالتكوين والتحكم 
من أجل: توجيه اإلشارات ومزجها وموازنة الصوت والتصفية 

والديناميكيات والتأخري، والكثري من املهام األخرى.

•  أجهزة التوّسع الفائقة )اإلدخال، اإلخراج، املنطق، وما إىل 
ذلك.( متاحة كجزء من منصة شبكة الصوت الرقمية لدى 

Tesira
)3RU( إمكانية الرتكيب عىل رف  •

•  حاصل عىل عالمة املطابقة األوروبية )CE(، ومدرج عىل 
)RoHS( ومتوافق مع حظر املواد الخطرة ،)UL( قوائم

.DSP-2 ويدعم حتى ثالث بطاقات  •
•  عدد يصل إىل 12 بطاقة إدخال/إخراج بحد أقىص 48 قناة 

صوت

•  عدد يصل إىل قنوات x 420 420 من اإلدخال/اإلخراج 
AVB الرقمي عرب

•  شبكة صوت CobraNet 32 x 32 اختيارية 
•  شبكة صوت Dante 64 x 64 اختيارية 

•  التكوين وشبكات التحكم عرب اإليرثنت
يدعم العمل الدوري للشبكات.   •

توصيالت GPIO محلية  •
•  شاشة OLED بلوحة أمامية ملعلومات الجهاز والنظام 

SpeechSense :لوغاريتم معالجة جديد  •

•  معالجة إشارات عرب برنامج بديهي تسمح بالتكوين والتحكم 
من أجل: توجيه اإلشارات ومزجها وموازنة الصوت والتصفية 

والديناميكيات والتأخري، والكثري من املهام األخرى

توفُّر مجموعة متنوعة من بطاقات اإلدخال/اإلخراج.  •
•  توفُّر بطاقة خاصية إلغاء الصدى الصويت من 4 قنوات )تضم 

أيًضا التحكم يف الكسب التلقايئ والتعويض عن الضوضاء 

املحيطة( وتتوفر بطاقة تعويض عن الضوضاء املحيطة.

•  أجهزة التوّسع الفائقة )اإلدخال، اإلخراج، املنطق، وما إىل 
ذلك.( متاحة كجزء من منصة شبكة الصوت الرقمية لدى 

Tesira
)3RU( إمكانية الرتكيب عىل رف  •

•  حاصل عىل عالمة املطابقة األوروبية )CE(، ومدرج عىل قوائم 
)RoHS( ومتوافق مع حظر املواد الخطرة ،)UL(

الخوادم 
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بطاقات إدخال/إخراج للخادم
يعّد Tesira SIC-4 مبثابة بطاقة إخراج متاثيل منطية لالستخدام مع Tesira SERVER و SERVER-IO. وتوفر كل بطاقة 

SIC-4 أربع قنوات من اإلدخال الصويت مبستوى امليكروفون أو الخط.  وتكون املدخالت متوازنة كهربيًا ومتاحة عىل موصالت رشيطية حاجزة 
من خالل مكوِّن إضايف. يتضمن التحكم الربمجي يف كل مدخل كسبًا من خالل مؤرش مقطع، وطاقة طيفية أكرب من 48 فولط وكتم الصوت 

واملستوى وعكس اإلشارة.

يعّد Tesira SOC-4 مبثابة بطاقة إخراج تناظرية منطية لالستخدام مع Tesira SERVER و SERVER-IO. توفر كل 

بطاقة SOC-4 أربع قنوات من اإلخراج الصويت مبستوى امليكروفون أو الخط. وتكون املخرجات متوازنة كهربيًا ومتاحة عىل موصالت 

رشيطية حاجزة من خالل مكوِّن إضايف. يتضمن التحكم الربمجي يف كل مخرج كتم الصوت واملستوى وعكس اإلشارة ومرجع شامل لإلخراج. 

يعّد Tesira SEC-4 مبثابة بطاقة إخراج متاثيل منطية لالستخدام مع Tesira SERVER و SERVER-IO. وتوفر كل بطاقة 

SEC-4 أربع قنوات من اإلدخال الصويت مبستوى امليكروفون أو الخط بخاصية إلغاء الصدى الصويت. وتوظّف بطاقة SEC-4 الجيل 
القادم من تقنية ™Sona وتأيت أيًضا بلوغاريتم Biamp جديد وتقنية SpeechSense، التي تعزز معالجة الكالم من خالل 

التعرف عىل الكالم البرشي بصورة أكرث دقة.
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•  أربع قنوات إدخال متوازن ملستوى ميكروفون أو خط
موصالت رشيطية حاجزة من خالل مكوِّن إضايف  •

•  كسب مبقدار 66 – 0 ديسيبل، وقابل للتعديل يف زيادات 
تصل إىل 6 ديسيبل

مؤرش مقطع   •

•  طاقة طيفية أكرب من 48 فولط
•  نطاق خافت صويت للمستوى يرتاوح ما بني 100- إىل 

12+ ديسيبل
عكس اإلشارة من أجل القطبية العكسية  •

•  متوافق مع حظر املواد الخطرة )RoHS( ومعتمد عىل معيار 
التشفري املتطور

•  أربع قنوات إخراج متوازن ملستوى ميكروفون أو خط
موصالت رشيطية حاجزة من خالل مكوِّن إضايف  •

•  نطاق خافت صويت للمستوى يرتاوح ما بني 100- إىل 
12+ ديسيبل

•  عكس اإلشارة من أجل القطبية العكسية

•  مستوى مرجع إخراج شامل قابل لالختيار )24 وحدة 
ديسيبل، 18 وحدة ديسيبل، 12 وحدة ديسيبل، 6 وحدات 

ديسيبل، 0 ديسيبل، 31- ديسيبل( ألفضل واجهة/أداء

•  متوافق مع حظر املواد الخطرة )RoHS( ومعتمد عىل معيار 
التشفري املتطور

•  أربع قنوات إدخال متوازن ملستوى ميكروفون أو خط
 Sona أربع قنوات إلغاء الصدى الصويت باستخدام تقنية  •

 Biamp واسعة النطاق الخاصة لدى

SpeechSense لوغاريتم معالجة جديد من  •

معالجة تضم مرشح تردد عاٍل  •
•  تقليل ضوضاء إضايف عىل مخارج خاصية إلغاء الصدى 

)AEC( الصويت

•  ال يستخدم مصادر معالجة من Tesira SERVER و 
SERVER-IO DSP

•  متوافق مع حظر املواد الخطرة )RoHS( ومعتمد عىل معيار 
التشفري املتطور
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يعّد Tesira STC-2 مبثابة بطاقة واجهة هاتف منطية لالستخدام مع Tesira SERVER و SERVER-IO. وتتيح بطاقة 

STC-2 لنظام Tesira االتصال مبارشًة بخطوط هاتف تناظرية. وتضم كل قناة إلغاء صدى الخط وإزالة الضوضاء وفك شفرة هوية املتصل 
واكتشاف/التحقق من رنني الهاتف وفك شفرة النغمة املزدوجة متعددة الرتدد )DTMF( وفك شفرة نغمة تقدم املكاملة. عند استخدامه مع 

معالجة خاصية إلغاء الصدى الصويت ، يصبح Tesira نظاًما أساسيًا ملؤمترات قوية ومرنة وميسورة التكلفة. 

 .SERVER-IO و Tesira SERVER لالستخدام مع )VoIP( مبثابة بطاقة منطية للصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت Tesira SVC-2 يعّد

وتتيح بطاقة SVC-2 لنظام Tesira االتصال مبارشًة بأنظمة هاتف معتمدة عىل بروتوكول إنرتنت.  عند استخدامه مع خاصية معالجة إلغاء الصدى 

الصويت )AEC(، يصبح Tesira نظاًما أساسيًا ملؤمترات قوية ومرنة وميسورة التكلفة. 

بطاقات إدخال/إخراج للخادم
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بدء املكاملات الصادرة  • 
- إعادة االتصال  DTMF اتصال بنغمة -   

- وميض - االتصال الرسيع   

كشف املكاملات الواردة والرد عليها  •
إلغاء صدى الخط   •

 TouchTone™ فك شفرة  •

استقبال هوية املتصل  •
كشف تقدم املكاملة   •

كشف تداخل الخطوط   •
فلرت إزالة الضوضاء  •

•  مراقبة مستمرة لحالة الخط واألخطاء
•  متوافق مع حظر املواد الخطرة )RoHS( ومعتمد عىل معيار التشفري املتطور

•  تحكم عرب برامج Tesira أو تحكم طرف خارجي
)RCB( أو أجهزة النقل عن بعد Tesira تحكم منطقي خالل  •

•  هوية املتصل وإمكانية االنتظار وإعادة الطلب واالتصال الرسيع من خالل 16 مدخالً
رد تلقايئ قابل للتعديل  •

خطط رنات خاصة بكل دولة  •
•  بروتوكول بدء الجلسة )SIP( اإلصدار 2 )طلب التعليقات 3261 وطلبات التعليقات 

املصاحبة(

)SIP( التصديق عىل بروتوكول بدء الجلسة  •
اكتشاف نشاط الصوت  •

اتصال بدون رفع السامعة  •
دعم الرتميز املتعدد  • 

 )RoHS( متوافق مع حظر املواد الخطرة  •

يعّد Tesira SAC-4 مبثابة بطاقة إخراج متاثيل منطية لالستخدام مع Tesira SERVER و SERVER-IO. توفر كل بطاقة 

 ANC أربع قنوات من املداخل الصوتية مبستوى امليكروفون أو الخط مزودة بتقنية التعويض عن الضوضاء املحيطة.  تأيت معالجة SAC-4
بلوغاريتم Biamp جديد، وخاصية AmbientSense، التي متيّز بذكاء الضوضاء املحيطة املنبعثة من مادة برنامج أو إعالنات، ومن 

ثم؛ يتحسن األداء بشكل هائل عن تقنية التعويض عن الضوضاء املحيطة التقليدية. 
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•  أربع قنوات إدخال متوازن ملستوى ميكروفون أو خط
•  أربع قنوات من تقنية التعويض عن الضوضاء املحيطة 
 Biamp لدى AmbientSense باستخدام لوغاريتم

•  يضبط املستويات ملادة الربنامج أو اإلعالنات تلقائيًا، اعتامًدا 
عىل التغريات يف املستوى املحيط.

عدد يصل إىل أربعة مداخل "استشعار" لكل بطاقة.  •
•  ال يستخدم مصادر معالجة من Tesira SERVER و 

SERVER-IO DSP
•  متوافق مع حظر املواد الخطرة )RoHS( ومعتمد عىل معيار 

التشفري املتطور
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يعّد Tesira AVB-1 مبثابة بطاقة شبكة صوت رقمية منطية لالستخدام مع Tesira SERVER و SERVER-IO. وتتيح بطاقة 

AVB-1 لنظام Tesira إرسال واستقبال صوت رقمي عرب شبكة إيرثنت بتوظيف مفاتيح ممّكنة لدى AVB. كام يعّد AVB )وسيط 
 AVB 420 عرب x 420 وباإلضافة إىل إتاحة قنوات ترابط تصل إىل .IEEE صوت وفيديو( بروتوكوالً قياسيًا مفتوًحا متوافًقا مع معايري

عات عن بعد.  من أي جهاز متوافق آخر، يستخدم Tesira بروتوكول AVB كاتصال متداخل بني أجهزة الخوادم وأجهزة املوسِّ

يعّد Tesira SCM-1 مبثابة بطاقة شبكة صوت رقمية منطية لالستخدام مع Tesira SERVER و SERVER-IO. وتتيح بطاقة 

 SCM-1 وتسمح كل بطاقة .CobraNet إرسال واستقبال صوت رقمي باستخدام مقاييس شبكة Tesira لنظام SCM-1
CobraNet بالرتابط يف x 32 32 قناة صوتية رقمية. كام يسمح استخدام بطاقة SCM-1 لنظام Tesira مبشاركة الصوت مع أنظمة 

 .CobraNet فضالً عن أجهزة أخرى تعمل عىل إحدى شبكات ،Vocia®و Biamp Audia®

تعّد Tesira DAN-1 مبثابة بطاقة شبكة صوت رقمية اختيارية Tesira SERVER و SERVER-IO، وتسمح بواجهة ألجهزة 

صوت أخرى توظف بروتوكول الشبكات ™Dante من Audinate. وقد تكون بطاقة DAN-1 مثبتة يف مصنع أو مثبتة يف الحقل. كام 

 Tesira 64  بالدخول إىل نظام x 64لقنوات صوت رقمي تصل إىل ،Brooklyn II Module التي تضم ،DAN-1 تسمح بطاقة

.Dante فيام تعمل بالتوصيل بني األجهزة املزودة بشبكة ،Tesira والخروج منه. وتستفيد هذه الواجهة بالكامل من النظام األسايس لدى
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•  تسمح مبشاركة الصوت الرقمي مع أنظمة Audia وx 32  •.Vocia 32 قناة من قنوات الرتابط الصويت الرقمي 

Dante 64 قناة من x 64  •
توصيالت RJ-45 مزدوجة للخوادم الرئيسية والفرعية  •

32 x 32 تدفقات متزامنة تصل إىل  •

•  ميكن تثبيت كتل برمجية واضحة لإلدخال واإلخراج من 
Tesira يف برامج Dante

SCM-1و AVB-1 باالشرتاك مع بطاقتي  •
 Ethernet تكوين النظام والتحكم به عرب  •

AVB 420 من اإلدخال/اإلخراج الرقمي عرب x 420 عدد يصل إىل قنوات  •
أزمنة انتقال منخفضة جًدا يف الشبكة  •

•  وسائط وبيانات تحكم تدار عىل شبكة واحدة 

IEEE وفق معايري  • 
802.1Qav -  802.1AS -   

1722 -  802.1Qat -   

1722.1 -   
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خوادم إدخال/إخراج ثابتة
يعد طراز TesiraFORTÉ AI خادم صوت رقمي مزوًدا باثني عرش مدخالً تناظريًا ومثانية مخارج تناظرية، ويشتمل عىل ما يصل إىل 8 

قنوات صوت USB قابلة للتكوين. ويضيف طراز TesiraFORTÉ AVB AI اتصال الصوت الرقمي عرب شبكة جرس الصوت والفيديو 

عات وأدوات  )AVB(. ميكن استخدام الطراز املزود بـ AVB كجهاز مستقل أو دمجه مع أجهزة TesiraFORTÉ أخرى، وكذلك خوادم وموسِّ
 .Tesira تحكم

يعد طراز TesiraFORTÉ CI خادم صوت رقمي مزوًدا باثني عرش مدخالً تناظريًا ومثانية مخارج تناظرية، ويشتمل عىل تقنية إلغاء صدى 

الصوت من ™Sona عىل جميع املداخل االثني عرش. كام يشتمل أيًضا عىل عدد يصل إىل 8 من قنوات صوت USB القابلة للتكوين. ويضيف 

 AVB ميكن استخدام الطراز املزود بـ .)AVB( اتصال الصوت الرقمي عرب شبكة جرس الصوت والفيديو TesiraFORTÉ AVB CI طراز

 .Tesira أخرى، وكذلك خودام وموسعات وأدوات تحكم TesiraFORTÉ كجهاز مستقل، أو دمجه مع أجهزة
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قنوات AVB 128 x 128 )الطراز املزود بـ AVB فقط(  •
•  12 مدخل مستوى ميكروفون/خط، و8 مخارج مستوى 

ميكروفون/خط

Gigabit Ethernet منفذ  •
RS-232 منفذ تسلسيل  •

مدخل/مخرج مخصص لالستخدامات العامة بأربعة مسامري  •
•  شاشة OLED بسطرين مع القدرة عىل التنقل باللمس 

السعوي

)1RU( رف قابل للرتكيب  •
Ethernet تكوين النظام والتحكم به عرب  •

مورد طاقة عاملي داخيل  •
•  معالجة اإلشارة عرب برنامج بديهي يسمح بالتهيئة والتحكم يف 

توجيه اإلشارة ومزجها وموازنة ارتفاع الصوت والتصفية 

والتأخري

•  حاصل عىل عالمة CE، ومدرج بقامئة UL، ومتوافق مع حظر 
)RoHS( املواد الخطرة

قنوات AVB 128 x 128 )الطراز املزود بـ AVB فقط(  •
•  12 مدخل مستوى ميكروفون/خط بتقنية AEC، و8 مخارج 

مستوى ميكروفون/خط

Gigabit Ethernet منفذ  •
RS-232 منفذ تسلسيل  •

مدخل/مخرج مخصص لالستخدامات العامة بأربعة مسامري  •
•  شاشة OLED بسطرين مع القدرة عىل التنقل باللمس 

السعوي

)1RU( رف قابل للرتكيب  •
Ethernet تكوين النظام والتحكم به عرب  •

مورد طاقة عاملي داخيل  •
•  معالجة اإلشارة عرب برنامج بديهي يسمح بالتهيئة والتحكم يف 

توجيه اإلشارة ومزجها وموازنة ارتفاع الصوت والتصفية 

والتأخري 

•  حاصل عىل عالمة CE، ومدرج بقامئة UL، ومتوافق مع حظر 
)RoHS( املواد الخطرة

خاضع لضامن Biamp Systems ملدة 5 سنوات  •
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)طراز AVB مبني(

)طراز AVB مبني(
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يعد طراز TesiraFORTÉ TI خادم صوت رقمي مزوًدا باثني عرش مدخالً تناظريًا ومثانية مخارج تناظرية، ويشتمل عىل تقنية إلغاء 

صدى الصوت من ™Sona عىل جميع املداخل االثني عرش. ويشتمل أيًضا عىل عدد يصل إىل 8 من قنوات صوت USB القابلة 

للتكوين، وواجهة هاتف قياسية عرب موصل RJ-11. ويضيف طراز TesiraFORTÉ AVB TI اتصال الصوت الرقمي عرب شبكة جرس 

الصوت والفيديو )AVB(. ميكن استخدام الطراز املزود بـ AVB كجهاز مستقل، أو دمجه مع أجهزة TesiraFORTÉ أخرى، وكذلك 

 .Tesira خودام وموسعات وأدوات تحكم

يعد طراز TesiraFORTÉ VI خادم صوت رقمي مزوًدا باثني عرش مدخالً تناظريًا ومثانية مخارج تناظرية، ويشتمل عىل تقنية إلغاء 

صدى الصوت من ™Sona عىل جميع املداخل االثني عرش. ويشتمل أيًضا عىل عدد يصل إىل 8 من قنوات صوت USB القابلة للتكوين، 

وواجهة VoIP من قناتني عرب موصل RJ-45. ويضيف طراز TesiraFORTÉ AVB AI اتصال الصوت الرقمي عرب شبكة جرس 

الصوت والفيديو )AVB(. ميكن استخدام الطراز املزود بـ AVB كجهاز مستقل، أو دمجه مع أجهزة TesiraFORTÉ أخرى، وكذلك 

.Tesira خودام وموسعات وأدوات تحكم

قنوات AVB 128 x 128 )الطراز املزود بـ AVB فقط(  •
•  12 مدخل مستوى ميكروفون/خط بتقنية AEC، و8 مخارج 

مستوى ميكروفون/خط

Gigabit Ethernet منفذ  •
RS-232 منفذ تسلسيل  •

مدخل/مخرج مخصص لالستخدامات العامة بأربعة مسامري  •
•  شاشة OLED بسطرين مع القدرة عىل التنقل باللمس 

السعوي

)1RU( رف قابل للرتكيب  •
Ethernet تكوين النظام والتحكم به عرب  •

مورد طاقة عاملي داخيل  •
RJ-11 واجهة هاتف قياسية عرب موصل  •

•  معالجة اإلشارة عرب برنامج بديهي يسمح بالتهيئة والتحكم يف 
توجيه اإلشارة ومزجها وموازنة ارتفاع الصوت والتصفية 

والتأخري 

•  حاصل عىل عالمة CE، ومدرج بقامئة UL، ومتوافق مع حظر 
)RoHS( املواد الخطرة

قنوات AVB 128 x 128 )الطراز املزود بـ AVB فقط(  •
•  12 مدخل مستوى ميكروفون/خط بتقنية AEC، و8 مخارج 

مستوى ميكروفون/خط

Gigabit Ethernet منفذ  •
RS-232 منفذ تسلسيل  •

مدخل/مخرج مخصص لالستخدامات العامة بأربعة مسامري  •
•  شاشة OLED بسطرين مع القدرة عىل التنقل باللمس السعوي

)1RU( رف قابل للرتكيب  •

Ethernet تكوين النظام والتحكم به عرب  •
مورد طاقة عاملي داخيل  •

RJ-45 عرب موصل SIP VoIP واجهة  •
•  معالجة اإلشارة عرب برنامج بديهي يسمح بالتهيئة والتحكم يف 

توجيه اإلشارة ومزجها وموازنة ارتفاع الصوت والتصفية 

والتأخري 

•  حاصل عىل عالمة CE، ومدرج بقامئة UL، ومتوافق مع حظر 
)RoHS( املواد الخطرة

خاضع لضامن Biamp Systems ملدة 5 سنوات  •
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 TesiraFORTÉو SERVER-IO و Tesira SERVER صندوقًا منطقيًا أشبه بالرف لالستخدام مع Tesira EX-LOGIC يعّد

املزود بوسيط صوت وفيديو )AVB( واألجهزة غري املزودة بـ AVB. يوفر EX-LOGIC كالً من املدخالت واملخرجات املنطقية، وميكن 

تهيئته كواجهة تحكم عرب الربنامج.  يوجد إجاميل 16 توصيلة ميكن استخدامها كمدخالت أو مخرجات.  وصممت 12 توصيلة من بينها توصيالت 

منطقية فقط وسوف تقبل إغالق جهة اتصال أو 5 فولط ملنطق الرتانزستور-ترانزستور لإلدخال أو توفري 40فولط/500 مليل أمبري كحد أقىص 

لإلخراج. وميكن أن تستخدم التوصيالت األربعة املتبقية أيًضا للتوصيالت املنطقية أو كمدخالت متغرية يف التحكم يف الفولطية )عىل سبيل املثال، 

واجهة ملقياس فرق الجهد(. كذلك يوفر EX-LOGIC منفًذا تسلسليًا ملخرجات سالسل األوامر التي ميكن أن تستخدم يف إرسال أوامر إجراءات 

.PoE لتوصيل الصوت وتهيئته والتحكم به، ويدار بواسطة Tesira AVB لجهاز آخر يف النظام.  يتواصل املوسع مع شبكة

•  يوجد إجاميل 16 توصيلة منطقية ميكن استخدامها كمدخالت 
أو مخرجات.

•  ميكن استخدام أربعة توصيالت من بني الستة عرش كمدخالت 
تحكم يف الفولطية.  

•  من املمكن أن تتحكم املدخالت يف اإلجراءات داخل الربامج مبا 
يف ذلك:  وظائف التعيني املسبق وكتم الصوت وتراكب 

األصوات وجمع الغرف والرتحيل والكثري من الوظائف األخرى.

•  ميكن أن تحفز املخرجات ترحيل الحالة أو املؤرشات أو توفري 
إدخال منطقي لجهاز آخر ميكن التحكم فيه.

•  منفذ تسلسيل ملخرجات سالسل أوامر
•  يتصل بخادم Tesira وخادم اإلدخال/اإلخراج و

.AVB وأجهزة غري مزودة بـ AVB مزود بـ TesiraFORTÉ
.PoE يعمل بواسطة  •

توصيالت رشيطية حاجزة من خالل مكوِّن إضايف  •
•  شاشات LED بلوحة أمامية ملؤرشات حالة الجهاز

هيكل أشبه بالرف   •
•  متوافق مع حظر املواد الخطرة )RoHS( ومعتمد عىل معيار 

التشفري املتطور
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يعّد Tesira EX-IN صندوقًا موسًعا أشبه بالرف لالستخدام مع Tesira SERVER و SERVER-IO وأجهزة 

ع إدخال صوت مبستوى ميكروفون أو خط به أربع  TesiraFORTÉ املزودة بوسيط صوت وفيديو )AVB(. ويتمثل EX-IN يف موسِّ
 .+PoE لتوصيل الصوت وتهيئته والتحكم به، ويدار بواسطة Tesira AVB قنوات. يتواصل املوسع مع شبكة

•  أربع قنوات إدخال متوازن ملستوى ميكروفون أو خط
•  كسب مبقدار 0 – 66 ديسيبل، وقابل للتعديل يف زيادات تصل 

إىل 6 ديسيبل

طاقة طيفية أكرب من 48 فولط  •
•  نطاق خافت صويت للمستوى يرتاوح ما بني 100- إىل 

12+ ديسيبل
)AVB( شبكة صوت وتحكم عرب وسيط صوت وفيديو  •

+PoE يعمل بواسطة  •
موصالت رشيطية حاجزة من خالل مكوِّن إضايف  •
شاشات LED بلوحة أمامية ملؤرشات حالة الجهاز  •

هيكل أشبه بالرف   •
•  متوافق مع حظر املواد الخطرة )RoHS( ومعتمد عىل معيار 

التشفري املتطور
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يعّد Tesira EX-AEC صندوقًا موسًعا أشبه بالرف لالستخدام مع Tesira SERVER و SERVER-IO وأجهزة 

ع إدخال صوت مبستوى ميكروفون أو خط به  TesiraFORTÉ املزودة بوسيط صوت وفيديو )AVB(. ويتمثل EX-AEC يف موسِّ
  .+PoE لتوصيل الصوت وتهيئته والتحكم به، ويدار بواسطة Tesira AVB قنوات. يتواصل املوسع مع شبكة AEC أربع مع

AEC أربع قنوات إدخال متوازن ملستوى ميكروفون أو خط مع  •
•  كسب مبقدار 0 – 66 ديسيبل، وقابل للتعديل يف زيادات تصل 

إىل 6 ديسيبل

طاقة طيفية أكرب من 48 فولط  •
•  نطاق خافت صويت للمستوى يرتاوح ما بني 100- إىل 

12+ ديسيبل
)AVB( شبكة صوت وتحكم عرب وسيط صوت وفيديو  •

+PoE يعمل بواسطة  •
موصالت رشيطية حاجزة من خالل مكوِّن إضايف  •
شاشات LED بلوحة أمامية ملؤرشات حالة الجهاز  •

هيكل أشبه بالرف   •
•  متوافق مع حظر املواد الخطرة )RoHS( ومعتمد عىل معيار 

التشفري املتطور
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 TesiraFORTÉ وأجهزة SERVER-IO و Tesira SERVER موسًعا أشبه بالرف لالستخدام مع Tesira EX-OUT يعّد

ع إخراج صوت مبستوى ميكروفون أو خط أربع قنوات. يتواصل  املزودة بوسيط صوت وفيديو )AVB(. ويتمثل EX-OUT يف موسِّ

 .+PoE لتوصيل الصوت وتهيئته والتحكم به، ويدار بواسطة Tesira AVB املوسع مع شبكة

 TesiraFORTÉ وأجهزة SERVER-IO و Tesira SERVER موسًعا أشبه بالرف لالستخدام مع Tesira EX-IO يعّد

املزودة بوسيط صوت وفيديو )AVB(. يعّد EX-IO موسًعا إدخال وإخراج من 4 قنوات. يأيت املوسع بقنايت إدخال الصوت مبستوى 

امليكروفون أو الخط وقنايت إخراج صوت مبستوى امليكروفون أو الخط.  يتواصل املوسع مع شبكة Tesira AVB لتوصيل الصوت وتهيئته 

 .+PoE والتحكم به، ويدار بواسطة

•  أربع قنوات إخراج متوازن ملستوى ميكروفون أو خط
•  نطاق خافت صويت للمستوى يرتاوح ما بني 100- إىل 

12+ ديسيبل
عكس اإلشارة من أجل القطبية العكسية  •

•  مستوى مرجع إخراج شامل قابل لالختيار )24 وحدة 
ديسيبل، 18 وحدة ديسيبل، 12 وحدة ديسيبل، 6 وحدات 

ديسيبل، 0 ديسيبل، 31- ديسيبل( ألفضل واجهة/أداء.

)AVB( شبكة صوت وتحكم عرب وسيط صوت وفيديو  •
+PoE يعمل بواسطة  •

موصالت رشيطية حاجزة من خالل مكوِّن إضايف  •
شاشات LED بلوحة أمامية ملؤرشات حالة الجهاز  •

هيكل أشبه بالرف   •
•  متوافق مع حظر املواد الخطرة )RoHS( ومعتمد عىل معيار 

التشفري املتطور

•  قناتا إدخال متوازن ملستوى ميكروفون أو خط
•  قناتا إخراج متوازن ملستوى ميكروفون أو خط

•  كسب مبقدار 0 – 66 ديسيبل، وقابل للتعديل يف زيادات 
تصل إىل 6 ديسيبل عىل املدخالت

•  طاقة طيفية أكرب من 48 فولط عىل املدخالت

•  مستوى مرجع إخراج شامل قابل لالختيار )24 وحدة 
ديسيبل، 18 وحدة ديسيبل، 12 وحدة ديسيبل، 6 وحدات 

ديسيبل، 0 ديسيبل، 31- ديسيبل( ألفضل واجهة/أداء.

+PoE يعمل بواسطة  •
هيكل أشبه بالرف   •

•  متوافق مع حظر املواد الخطرة )RoHS( ومعتمد عىل معيار 
التشفري املتطور
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EX-MOD

ع منطي  موسِّ
ع منطي مصمم لالستخدام مع Tesira SERVER و SERVER-IO وأجهزة  يعّد Tesira EX-MOD مبثابة جهاز موسِّ

TesiraFORTÉ املزودة بوسيط صوت وفيديو )AVB( واألجهزة غري املزودة بوسيط صوت وفيديو. ميكن تهيئته بعدد يصل إىل ثالث 
بطاقات إدخال و/أو إخراج من 4 قنوات لحد أقىص يصل إىل 12 قناة.  يتواصل املوسع مع شبكة Tesira AVB لشبكة الصوت وتهيئته 

والتحكم فيه. 

تعّد بطاقة موسع Tesira EIC-4 واحدة من البطاقات الثالثة االختيارية التي ميكن تثبيتها يف Tesira EX-MOD. وتوفر كل بطاقة 

EIC-4 أربع قنوات من اإلدخال الصويت مبستوى امليكروفون أو الخط.  وتكون املدخالت متوازنة كهربيًا ومتاحة عىل موصالت رشيطية حاجزة 
من خالل مكوِّن إضايف. يتضمن التحكم الربمجي يف كل مدخل كسبًا من خالل مؤرش مقطع، وطاقة طيفية أكرب من 48 فولط وكتم الصوت 

واملستوى وعكس اإلشارة.
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•  بعدد يصل إىل ثالث بطاقات إدخال/إخراج. 
•  حتى 12 قناة من الصوت التناظري 

•  توصيلة بوسيط صوت وفيديو لنظام Tesira من أجل شبكة 
الصوت وتهيئته والتحكم فيه

توصيالت رشيطية حاجزة من خالل مكوِّن إضايف عىل بطاقات   •

•  شاشات LED بلوحة أمامية ملؤرشات حالة الجهاز
مورد طاقة عاملي داخيل  •

)1RU( رف قابل للرتكيب  •
•  حاصل عىل عالمة املطابقة األوروبية )CE(، ومدرج عىل قوائم 

)RoHS( ومتوافق مع حظر املواد الخطرة ،)UL(

•  أربع قنوات إدخال متوازن ملستوى ميكروفون أو خط
موصالت رشيطية حاجزة من خالل مكوِّن إضايف  •

•  كسب مبقدار 0 – 66 ديسيبل، وقابل للتعديل يف زيادات تصل 
إىل 6 ديسيبل

مؤرش مقطع   •
طاقة طيفية أكرب من 48 فولط  •

•  نطاق خافت صويت للمستوى يرتاوح ما بني 100- ديسيبل إىل 
12+ ديسيبل

عكس اإلشارة من أجل القطبية العكسية  •
•  متوافق مع حظر املواد الخطرة )RoHS( ومعتمد عىل معيار 

التشفري املتطور
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تعّد بطاقة موسع Tesira EEC-4 واحدة من البطاقات الثالثة االختيارية التي ميكن تثبيتها يف Tesira EX-MOD. وتوفر كل بطاقة 

EEC-4 أربع قنوات من اإلدخال الصويت مبستوى امليكروفون أو الخط مع AEC.  وتكون املدخالت متوازنة كهربيًا ومتاحة عىل موصالت 
رشيطية حاجزة من خالل مكوِّن إضايف. يتضمن التحكم الربمجي يف كل مدخل كسبًا من خالل مؤرش مقطع، وطاقة طيفية أكرب من 48 فولط 

وكتم الصوت واملستوى وعكس اإلشارة.

AEC أربع قنوات إدخال متوازن ملستوى ميكروفون أو خط مع  •
موصالت رشيطية حاجزة من خالل مكوِّن إضايف  •

•  كسب مبقدار 0 – 66 ديسيبل، وقابل للتعديل يف زيادات تصل 
إىل 6 ديسيبل

مؤرش مقطع   •
طاقة طيفية أكرب من 48 فولط  •

•  نطاق خافت صويت للمستوى يرتاوح ما بني 100- ديسيبل إىل 
12+ ديسيبل

عكس اإلشارة من أجل القطبية العكسية  •
•  متوافق مع حظر املواد الخطرة )RoHS( ومعتمد عىل معيار 

التشفري املتطور
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تعّد بطاقة موسع Tesira EOC-4 واحدة من البطاقات الثالثة االختيارية التي ميكن تثبيتها يف Tesira EX-MOD. توفر كل بطاقة 

EOC-4 أربع قنوات من اإلدخال الصويت مبستوى امليكروفون أو الخط. وتكون املخرجات متوازنة كهربيًا ومتاحة عىل موصالت رشيطية 
حاجزة من خالل مكوِّن إضايف. يتضمن التحكم الربمجي يف كل مخرج كتم الصوت واملستوى وعكس اإلشارة ومرجع شامل لإلخراج. 

تعّد بطاقة موسع Tesira EIOC-4 واحدة من ثالث بطاقات اختيارية ميكن تثبيتها يف Tesira EX-MOD. توفر كل بطاقة 

EIOC-4 قنايت إدخال الصوت مبستوى امليكروفون أو الخط وقنايت إخراج صوت مبستوى امليكروفون أو الخط. وتكون املدخالت واملخرجات 
متوازنة كهربائيًا ومتاحة عىل موصالت رشيطية حاجزة من خالل مكوِّن إضايف. يتضمن التحكم الربمجي يف كل إدخال كسبًا مبؤرش مقطع 

وطاقة طيفية أكرب من 48 فولط وكتم صوت ومستوى وعكس إشارة، أما بالنسبة لإلخراج، فيضم كتم الصوت واملستوى وعكس اإلشارة 

ومرجع إخراج شامل. 

•  أربع قنوات إخراج متوازن ملستوى ميكروفون أو خط
موصالت رشيطية حاجزة من خالل مكوِّن إضايف  •

•  نطاق خافت صويت للمستوى يرتاوح ما بني 100- ديسيبل إىل 
12+ ديسيبل

عكس اإلشارة من أجل القطبية العكسية  •

•  مستوى مرجع إخراج شامل قابل لالختيار )24 وحدة ديسيبل، 
18 وحدة ديسيبل، 12 وحدة ديسيبل، 6 وحدات ديسيبل، 

0 ديسيبل، 31- ديسيبل( ألفضل واجهة/أداء.
•  متوافق مع حظر املواد الخطرة )RoHS( ومعتمد عىل معيار 

التشفري املتطور

•  قناتا إدخال متوازن ملستوى ميكروفون أو خط
•  قناتا إخراج متوازن ملستوى ميكروفون أو خط

•  كسب مبقدار 0 – 66 ديسيبل، وقابل للتعديل يف زيادات 
تصل إىل 6 ديسيبل عىل املدخالت

طاقة طيفية أكرب من 48 فولط عىل املدخالت  •

•  مستوى مرجع إخراج شامل قابل لالختيار )24 وحدة 
ديسيبل، 18 وحدة ديسيبل، 12 وحدة ديسيبل، 6 وحدات 

ديسيبل، 0 ديسيبل، 31- ديسيبل( ألفضل واجهة/أداء.

•  متوافق مع حظر املواد الخطرة )RoHS( ومعتمد عىل معيار 
التشفري املتطور
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إن Tesira TEC-1s وTesira TEC-1i أجهزة تحكم إيرثنت لالستخدام مع جميع أنظمة Tesira وTesiraFORTÉ. يوفر كال 

الجهازين واجهة بسيطة وبديهية للمستخدمني النهائيني وميكن تثبيته وتهيئته ليالئم االحتياجات الخاصة لتطبيق بعينه. تتصل هذه األجهزة عرب 

كابالت CAT-5/6/7 وتدار عرب إيرثنت، مام يقيض عىل الحاجة إىل كابالت مخصصة ومصادر طاقة محلية. ميكن أن تتصل لوحات التحكم 

املتعددة عن بعد عرب مساحات واسعة باستخدام تقنية شبكة قياسية. 

يتم تركيب TEC-1s عىل السطح، فيام ميكن تركيب TEC-1i مبارشًة يف أي حائط. 

•  تعديل و/أو بدء 32 من وحدات تخزين ملفات األجهزة 
القابلة للتحديد وإجراءاتها

•  ووحدات التخزين هي أية مستويات أنظمة فردية أو مجمعة، 
مبا يف ذلك املدخالت واملخرجات ونقاط التقاء مصفوفة وما إىل 

ذلك.

•  تتمثل اإلجراءات يف أي عمليات نظام فردية أو مجمعة، مبا 
فيها التعيينات املسبقة وتحديد املصدر وكتم الصوت وتراكب 

األصوات والدمج وما إىل ذلك 

Tesira تتم برمجة وظائف التحكم يف برامج تصميم نظام  •
•  شاشة OLED عالية التباين بزاوية رؤية عريضة

•  ميكن ضبط سطوع الشاشة ليالئم الضوء املحيط الظاهر يف 
التطبيق ويخفت تلقائيًا عند عدم االستخدام

•  تقيض تقنية اللمس السعوي عىل النتوءات واألجزاء املتحركة 
لزيادة إمكانية االعتامد عىل املنتج وطول عمره مع تسهيل 

التنظيف

•  ميكن مد طول كابل اإليرثنت 330 قدًما )100 مرت( بتقنية 
شبكة PoE قياسية )املوّجهات واملبّدالت وأجهزة التجميع 

ومحّوالت الوسائط(

•  يتصل مبوصل RJ-45 أو IDC قيايس
Biamp Systems خاضع لضامن  •

أدوات التحكم وامليكروفونات
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TEC-1iحائط

يتم تركيب TEC-1s عىل السطح يف أي حائط، وتََسع 

 خيارات الرتكيب املتعددة الصناديق الخلفية الدولية.

 يتم تركيب TEC-1i مبارشًة يف أي حائط؛ ويكون الرتكيب 

باستخدام لوح التعديل املحدَّث )مرفق( أو تثبيتات يف صندوق 

Raco® 254 لتثبيتات أمريكا الشاملية )غري مرفق(

يعّد CM1-6W وCM1-6WS ميكروفونني مكثفني صغريين مبقوي مدمج بالكامل تم تصميمه بدرجة حساسية عالية جًدا لرتكيب 

امليكروفونات عن بعد. ويتمتعان بحصانة كاملة ضد تداخل الرتددات الالسلكية الناتجة عن استخدام الهواتف الخلوية وأجهزة GSM. تتوفر 

كبسولة قلبية الشكل )CM1-6W( أو كبسولة قلبية الشكل فائقة )CM1-6WS(، مام يسمح باستخدام هذه امليكروفونات يف عدد متنوع 

من التطبيقات. 

إخراج عاٍل لرتكيب ميكروفونات عن بعد   •
تم التحسني للتعرف عىل الصوت   •

حصانة ضد تداخل الرتددات الالسلكية   •
يعمل بطاقة طيفية ترتاوح ما بني 18 و52 فولطًا.  •

قدرة التوجيه التلقايئ   •

دائرة إلكرتونية ملقوي مدمج مصغر   •
ال يحتاج إىل محول طاقة خارجي   •

حاجز بخار ذهبي 12 ملم   •
ضوضاء منخفضة جدا وحساسية عالية    •

•  متوفر من خالل كبسولة قلبية الشكل أو كبسولة قلبية الشكل 
فائقة

صندوق توصيل اختياري متوفر  •

خاضع لضامن مدته 3 سنوات  •
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الربنامج

يعّد برنامج Tesira مبثابة الواجهة لجميع تكوينات النظام. وتم إنشاء املعالجة وتصميم النظام 

للتطبيق من خالل واجهة بسيطة تستخدم وظيفة سحب وإفالت. تسمح أرشطة األدوات بالتحكم 

يف عنارص املعالجة والتحكم والتشخيص. ميكن إنشاء توصيالت صوتية ومنطقية برسعة وبكل 
سهولة، كام يتوفر العديد من الخيارات لعرض خطوط االتصال. تتيح أدوات النظام بسهولة 

اكتشاف األجهزة وتحميالت تكوين النظام.

الخصائص

تكوين النظام والتحكم فيه بشكل كامل	 

محرك تكوين ينشئ التصميم ويقدم تفصياًل عن متطلبات األجهزة للنظام	 

تقسيامت تسمح باالحتفاظ بأجزاء التصميم منفصلة عن بعضها البعض )بالرغم من إمكانية إنشاء توصيالت صوتية بني التقسيامت(	 

 تتجمع التقسيامت بشكل منفصل مام يسمح بإبقاء التقسيامت التي مل يطرأ عليها أي تغيري قيد التشغيل عرب الشبكة، بينام يتم تغيري التقسيامت األخرى ويُعاد تجميعها 	 

وتحميلها

ميكن أن يتسع تقسيم واحد إىل عدة أجهزة، وميكن أن يحتوي الجهاز الواحد عىل عدة تقسيامت	 

 	)AGC( وأجهزة مزج الصوت التلقائية املشاركة للكسب والتحكم يف الكسب التلقايئ )FIR( ومرشح االستجابة النبضية املحدودة Über كتل معالجة جديدة مثل مرشح

العديد من األساليب والخصائص الجديدة للخط	 

إنشاء وتحرير التعيينات املسبقة من خالل وظيفة السحب واإلفالت	 

محاكاة منطقية	 

ن يشمل رصد نقطة البيانات	  بروتوكول نيص ُمحسَّ

معدالت اعتيان ميكن االختيار من بينها )48/96 كيلو هرتز(	 

تتيح برامج ®Biamp Canvas االبتكار الفعال واستخدام شاشات التحكم املخصصة مع أنظمة 

صوت Tesira الرقمية. يتيح Biamp Canvas واجهة مرنة للتحكم يف الرسوميات ميكن ضبطها 

لتوافق احتياجاتك متاًما. كام تتيح وظيفة السحب واإلفالت وضع األهداف مبارشة من ملف تصميم النظام 

إىل الربنامج إلنشاء أسطح تحكم محددة مسبًقا. توفُّر مجموعة كبرية من أدوات الرسم تسمح بالتالعب 

الرسومي يف أدوات التحكم والخلفيات والتصنيف. تنّقل مستمر يسمح بسهولة التبديل بني الصفحات/

التبويبات املتعددة لعملية ما. 

الخصائص

إنشاء أسطح للتحكم يف النظام خاصة بأجهزة الكمبيوتر/شاشات اللمس	 

وضع عنارص التحكم وتعيني وظيفة النظام لكل منها	 

نسخ أدوات التحكم مبارشًة من أهداف تصميم النظام	 

تخصيص مخطط التحكم ووظيفته ومظهره	 

دعم التحكم ألجهزة دمج الغرف	 

إنشاء/التنقل بني الصفحات املتعددة لعملية ما	 

حرص الوصول إىل أدوات التحكم/الصفحات من خالل كلامت مرور	 

العمل بشكل فوري مع أدوات التحكم يف األنظمة األخرى	 

برمجة وظيفة السحب واإلفالت	 

 	Biamp Canvas تحديث اإلعدادات املُعيَّنة مسبًقا مبارشًة من برنامج
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