
VOCIA 8600 مكرب الصوت

تج
ملن

 ا
وج

تال
ك

2 0 1 5 فعالية فرباير 

عروض املنتج

V O C I A ®

متخصصة صوت  أنظمة 



املحتويات جدول 

]5[ مدخالت صوت 
املستخدم.  موقع  يف  باملرونة  يسمح  مام  الحائط،  عىل  والقواعد  املكتبية  القواعد  من  لكل   Vocia إدخال أجهزة  تتوافر 

]10[ صوت  مخرجات 
السواء.  عىل  للتطوير  وقابلة  املرنة  الوظائف   Vocia إخراج أجهزة  توفر 

]15[ التحكم  وحدات 
الطوارئ/الحريق. إنذار  اإلخراج إىل واجهات  مستوى  التحكم يف  من  بدًءا  املتغرية،  النظام وأحجامه  احتياجات   Vocia تحكم وحدات  تكمل 

]17[ الخوادم  
توفر خوادم Vocia الصوت الذي يتحكم فيه املستخدم، مبا يف ذلك وظيفتا االستدعاء العاملي والنص إىل الكالم. 

]18[ الربامج  
من عامل واحد إىل كون متعدد العوامل، برامج Vocia بسيطة وسهلة االستخدام.

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 تجارب 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



متوافق مع الجيل التايل
ا ملكربات الصوت. وهو نتيجة فهم رشكة Biamp التجاهات االتصال املتطور واملتطلبات التي تقتضيها األنظمة املوجودة يف الوقت الحايل.  ا أساسيً تعد Vocia نظاًم

ا بديالً ألنظمة مكربات الصوت التناظرية  ا فائًق باستخدام تقنيات تكنولوجيا املعلومات املعتمدة وتطبيقها عىل احتياجات االتصال الجامعي، يقدم نظام Vocia نظاًم

ا يلبي متطلباتك، يف الوقت الحارض اآلن ويف املستقبل. التقليدية. بغض النظر عن قوة احتياجاتك أو ظروفك، تقدم Vocia نظاًم

مدهش  إىل  بسيط  من  بسهولة،  للتطوير  قابل 

النموذجية وبرامجه سهلة  أجهزته  تساعد  بذكاء.  شبكتك  عرب  تتصل  معالجة  ومصادر  ذاكرة  عىل  يحتوي  مكون  كل  ألن  وتكويناته  التثبيت  أحجام  من  كبرية  مجموعة   Vocia نظام  يناسب 

بينهام.  يشء  املناطق—وكل  من  بالعديد  وتنفيذها  معقد  نظام  االستخدام عىل تخيل الطريقة الصحيحة لتطبيق استدعاء بسيط علوي أو 

النهائيني.  املستخدمني  من  أو  منك  مجهود  وبأقل  املزيد  إنجاز   Vocia لنظام  وميكن  وقت.  أي  يف  مع نظام Vocia، من السهل جًدا توسيع مجموعة الوصول وامليزات 

بالثقة. ا،  ومرحبً التعقيد.   أيها  وداًعا، 

قل وداًعا ملنهج النظام املركزي التقليدي.  والتقييدات املصاحبة له. يقوم نظام Vocia بتوجيه الرسالة ومعالجتها عرب الشبكة، لذلك فهو يتخلص من فرصة أن خطأ واحًدا قد يعطل النظام. ميكنك 

املراقبة والتسجيل يف املكونات والتحكم فيها، وتوصيل الوحدات وتشغيلها، مام يعمل عىل توسيع النظام حسب الحاجة. باختصار:  تقل رسوم الصيانة بسبب زيادة قدرات النظام. 

مع نظام Vocia، ميكنك الوثوق من أن نظام مكربات الصوت ونظام اإلخالء الصويت سوف يقومون بدورهم هنا ويف الوقت الحارض ويف املستقبل أيًضا.

النظام  عىل  أكرب  اعتامد 

 EN شهادة عىل  تحصل  أمريكية  مصنعة  رشكة  أول  وألنها  العامل.  حول  الكثرية  النظام  متطلبات  فهم  مع  مصمم  فهو  واضحة،  معلومات  تقديم  من  أكرث  هو  مبا  للقيام   Vocia نظام تصميم  تم 

واملوثوقية.  بالتميز  وااللتزام  بالجودة  نظامك  تدعيم  يتم  حيث  البال  راحة  عىل  تحصل  فإنك   ،54-16

ببساطة  به  تقوم  فام  متعددة.  مواقع  يف  الثتبيت  لعمليات   TCP/IPو يُنشأ نظام Vocia عىل معايري شبكة أنت تعرفها بالفعل، مبا يف ذلك،  ® CobraNet لعمليات التثبيت يف موقعواحد 

واالستدعاء. الصويت  اإلخالء  واألمان واملراقبة لنظام  الشبكة  لتكرار  الحالية  املامرسات  زيادة  هو 

عليها  االعتامد  ميكن  التي  وموثوقيتها   BIAMP جودة عىل  مبني 

داخل  تعمل   Biamp تقنية تجد  سوف  فإنك  العامل،  يف  تواجدك  مكان  عن  النظر  بغض  واملفيد.  املوثوق  االبتكار  لتقديم   Biamp عىل  العامل  حول  املنظامت  اعتمدت   ،1976 عام  منذ 

قدًما  امليض  عىل  القدرة  لديك  تكون  سوف   ،Vocia نظام  مع  املطالب.  كثرية  األخرى  والبيئات  الوقائع  ومنشآت  والحكومة  والنقل  األعىل  والتعليم  الصحية  الرعاية  بيئات  يف  الصوت  أنظمة 

الصوت.  ومكربات  الصويت  لإلخالء  موزعة  بطريقة 

مع وجود Vocia يف قلب النظام، فإنه ميكنك دامئًا االعتامد عىل الصوت الذي يحرك األفراد. 

www.biamp.com/vocia زيارة  يرجى  الحاالت،  ودراسات  املنتج  وتفاصيل  املعلومات  من  ملزيد 



مخرجات صوت
مستوى أربعة خطوط

(SIP) خادم بروتوكول بدء الجلسة
 لنقل الصوت عبر بروتوكول

(VoIP) اإلنترنت 
(اختياري)

100 فولت / 70 فولت / 4 / 6 / 8 أوم

الموصالت
 الرئيسية

(110/240 فولت)

الموصالت
 الرئيسية

(110/240 فولت)

الموصالت
 الرئيسية

(110/240 فولت)

100 فولت / 70 فولت / 4 / 6 / 8 أوم

أجهزة اإلدخال

أجهزة اإلخراج

PoE مفتاح

الخوادم

مدخالت صوت
مستوى من أربعة 
خطوط ومستوى 
من خطين أو 

ميكروفون

شبكة بروتوكول 
Vocia لـ (IP) اإلنترنت
(اختياري: اتصل هنا
 بالعوالم األخرى)

CobraNet أساسي 
(PoE CAT5 Ethernet)

CobraNet ثانوي 
(PoE CAT5 Ethernet)

مدخالت صوت

مخرجات صوت

VoIP - CAT5 Ethernet

 CAT5 Ethernet
(PoE غير)

 Z خط السماعة الخارجية
منخفض / مرتفع

الطاقة الرئيسية

 VOCIA® SYSTEM نظرة عامة عىل
باعتباره أحد أنظمة الوسائط عرب الشبكة لدى Biamp، يوفر نظام Vocia تسهيالت لكل األحجام بأنظمة مكربات صوت وإخالء صويت فعالة ومرنة مع األمان والثقة الالزمني. 

تقدم Vocia درجة عالية من قابلية التطوير، من تطبيقات االستدعاء البسيطة العلوية إىل معدات صوت توجيه شبكة متقدمة تغطي مناطق وهياكل متعددة. ومع املعالجة الالمركزية وتوجيه النداء، تستخدم وحدات 

Vocia الذكية تقنية الشبكة لتوزيع الذكاء—للتخلص من احتاملية وجود نقطة واحدة من فشل النظام. ومع التزام Biamp لتلبية احتياجات النظام املختلفة حول العامل، قمنا ببناء Vocia من األسفل لألعىل لتلبية املتطلبات 
.)VACIE(  Voice الكثرية الخاصة مبعدات اإلشارة والتحكم يف يف التنبيه من
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ويوضح هذا املخطط تثبيت نظامVoice قيايس يف مكان واحد.

م لنظا ا ينة  معا



كتالوج املنتج • ص 5

مدخالت صوت
إن DS-10 هي محطة استدعاء مكتبية عرب شبكة تتميز مبعالجة اإلشارة الرقمية )DSP( املدمجة وبالذاكرة املتصلة، مام 

يعمل عىل دعم وظائف مكربات الصوت القياسية واملتقدمة. يتم تخزين كل معلومات تكوين الجهاز املحدد بشكل محيل، األمر 

الذي يعني أن محطة -DS10 ال تعتمد عىل لوحة تحكم مركزية للمعالجة وتوجيه النداء.

إن -DS4 هي محطة استدعاء مكتبية عرب شبكة تتميز مبعالجة اإلشارة الرقمية )DSP( املدمجة وبالذاكرة املتصلة، مام 

يعمل عىل دعم وظائف مكربات الصوت القياسية واملتقدمة. يتم تخزين كل معلومات تكوين الجهاز املحدد بشكل محيل، األمر 

الذي يعني أن محطة DS-4 ال تعتمد عىل لوحة تحكم مركزية للمعالجة وتوجيه النداء.

يعد VI-6 جهاز توسيع مدخل الصوت عرب شبكة مام يسمح للمستخدم بإضافة ست قنوات للموسيقى الخلفية أو الصوت 

املعرف بواسطة املستخدم لنظام Vocia. كجزء من نظام Vocia، يلبي جهاز VI-6 متطلبات االستدعاء للمنشآت بجميع 

أحجامها.

Model VI-6

BIAMP SYSTEMS
Designed in Australia

Assembled in USA

YEL:in use/conductor
GRN:link/act

CobraNet®

PoE IEEE 802.3af
Class 0

N24138
52SJ
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•  4 مجموعات من موصالت RCA املزدوجة، باإلضافة إىل 
موصالت األطراف ملدخالت مستوى الخط

VPSI-1 أو VAM-1 يوفر منفذ امللحقات اتصاالً بجهاز  •

• 4 مدخالت تحكم و4 مخرجات تحكم

•  مدخيل ميكرفون/الخط بطاقة وهمية

•  معالجة اإلشارة الصوتية املحلية القابلة للتكوين مع 
الربامج، مبا يف ذلك االكتساب، املرشحات والضاغط/

املحدد

• مفاتيح دوارة لتعريف الوحدة

•  صوت/تحكم CobraNet مع االستخدام الدينامييك 
للحزم املتوفرة، باإلضافة إىل التشغيل من خالل كابل 

واحد

•  شاشات )LED( الحالة لإلشارة إىل اإلشارة واملشبك

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

• خاضع لضامن Biamp Systems ملدة 5 سنوات

•  زر الدفع للتحدث مبؤرش الحالة

•  ما يصل إىل 999 رمز نداء قاباًل لتكوين املستخدم

•  يدعم ما يصل إىل 250 مستوى استدعاء ذي أولوية غري 
الطوارئ ميكن تكوينها بواسطة الربامج

•  معالجة اإلشارة الرقمية املحلية، مبا يف ذلك االكتساب، 
املرشحات والضاغط/املحدد

VPSI-1 أو VAM-1 يوفر منفذ امللحقات اتصاالً بجهاز  •

•  اتصال RS-232 لنقل بروتوكول Vocia للنصوص

•  تكرار مدمج للصوت

•  التخزين املحيل ملقدمات افرتاضية و/أو مخصصة

• وظيفة التخزين املدمج وإعادة التوجيه

•  صوت/تحكم CobraNet مع االستخدام الدينامييك 
للحزم املتوفرة، باإلضافة إىل التشغيل من خالل كابل 

واحد

• شاشة الكريستال السائلة )LCD( بإضاءة خلفية 

•  رمز PIN اختياري لتقييد االستخدام غري املرصح به

•  ميكروفون دينامييك عىل شكل قلب منحني عايل الجودة 
مع محول ثنايئ )مراقب(

• مفاتيح املعرف الدوارة لتعريف الوحدة

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

•  خاضع لضامن Biamp Systems ملدة 5 سنوات

• زر الدفع للتحدث مبؤرش الحالة

• 4 رموز قابلة للتكوين من قبل املستخدم

•  يدعم ما يصل إىل 250 مستوى استدعاء ذي أولوية غري 
الطوارئ ميكن تكوينها بواسطة الربامج

•  معالجة اإلشارة الرقمية املحلية، مبا يف ذلك االكتساب، 
املرشحات والضاغط/املحدد

VPSI-1 أو VAM-1 يوفر منفذ امللحقات اتصاالً بجهاز  •

•  اتصال RS-232 لنقل بروتوكول Vocia للنصوص

•  تكرار مدمج للصوت

•  التخزين املحيل ملقدمات افرتاضية و/أو مخصصة

• وظيفة التخزين املدمج وإعادة التوجيه

•  صوت/تحكم CobraNet مع االستخدام الدينامييك 
للحزم املتوفرة، باإلضافة إىل التشغيل من خالل كابل 

واحد

• شاشة الكريستال السائلة )LCD( بإضاءة خلفية

•  رمز PIN اختياري لتقييد االستخدام غري املرصح به

•  ميكروفون دينامييك عىل شكل قلب منحني عايل الجودة 
مع محول ثنايئ )مراقب(

•  مفاتيح املعرف الدوارة لتعريف الوحدة

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

• خاضع لضامن Biamp Systems ملدة 5 سنوات
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مدخالت صوت

وبالذاكرة  املدمجة   )DSP( الرقمية  اإلشارة  مبعالجة  تتميز  بالحائط  مركبة  شبكة  عرب  استدعاء  محطة   WS-10 يعد 

تكوين  معلومات  كل  تخزين  يتم  السواء.  عىل  واملتقدمة  القياسية  الصوت  مكربات  وظائف  دعم  عىل  يعمل  مام  املتصلة، 

وتوجيه  للمعالجة  مركزية  تحكم  لوحة  عىل  تعتمد  ال   WS-10 محطة  أن  يعني  الذي  األمر  محيل،  بشكل  املحدد  الجهاز 

النداء.

يعد WS-4 محطة استدعاء عرب شبكة مركبة بالحائط تتميز مبعالجة اإلشارة الرقمية )DSP( املدمجة وبالذاكرة املتصلة، مام 

يعمل عىل دعم وظائف مكربات الصوت القياسية  واملتقدمة عىل السواء. يتم تخزين كل معلومات تكوين الجهاز املحدد بشكل 

محيل، األمر الذي يعني أن محطة WS-4 ال تعتمد عىل لوحة تحكم مركزية للمعالجة وتوجيه النداء.
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• زر الدفع للتحدث مبؤرش الحالة 

• 4 رموز قابلة للتكوين من قبل املستخدم 

•  يدعم ما يصل إىل 250 مستوى استدعاء ذي أولوية غري 
الطوارئ ميكن تكوينها بواسطة الربامج

•  معالجة اإلشارة الرقمية املحلية، مبا يف ذلك االكتساب، 
املرشحات والضاغط/املحدد

VPSI-1 أو VAM-1 يوفر منفذ امللحقات اتصاالً بجهاز  •

•  اتصال RS-232 لنقل بروتوكول Vocia للنصوص

•  تكرار مدمج للصوت

•  التخزين املحيل ملقدمات افرتاضية و/أو مخصصة

• وظيفة التخزين املدمج وإعادة التوجيه 

•  صوت/تحكم CobraNet مع االستخدام الدينامييك 
للحزم املتوفرة، باإلضافة إىل التشغيل من خالل كابل 

واحد

• شاشة الكريستال السائلة )LCD( بإضاءة خلفية 

•  رمز PIN اختياري لتقييد االستخدام غري املرصح به

•  ميكروفون دينامييك محمول إللغاء الضوضاء عايل الجودة 
مع محول ثنايئ )مراقب(

• مفاتيح املعرف الدوارة لتعريف الوحدة

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

• خاضع لضامن Biamp Systems ملدة 5 سنوات

(

• زر الدفع للتحدث مبؤرش الحالة 

•  ما يصل إىل 999 رمز نداء قاباًل لتكوين املستخدم 

•  يدعم ما يصل إىل 250 مستوى استدعاء ذي أولوية غري 
الطوارئ ميكن تكوينها بواسطة الربامج

•  معالجة اإلشارة الرقمية املحلية، مبا يف ذلك االكتساب، 
املرشحات والضاغط/املحدد

VPSI-1 أو VAM-1 يوفر منفذ امللحقات اتصاالً بجهاز  •

•  اتصال RS-232 لنقل بروتوكول Vocia للنصوص

•  تكرار مدمج للصوت

•  التخزين املحيل ملقدمات افرتاضية و/أو مخصصة

• وظيفة التخزين املدمج وإعادة التوجيه 

•  صوت/تحكم CobraNet مع االستخدام الدينامييك 
للحزم املتوفرة، باإلضافة إىل التشغيل من خالل كابل 

واحد

• شاشة الكريستال السائلة )LCD( بإضاءة خلفية 

•  رمز PIN اختياري لتقييد االستخدام غري املرصح به

•  ميكروفون دينامييك محمول إللغاء الضوضاء عايل الجودة 
مع محول ثنايئ )مراقب(

• مفاتيح املعرف الدوارة لتعريف الوحدة

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

• خاضع لضامن Biamp Systems ملدة 5 سنوات
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يعد EWS-4 محطة طوارئ واستدعاء عرب الشبكة املركبة عىل الحائط واملستخدمة يف نظام سالمة حياة معتمد من 

.WS-4 وهي تتميز بنفس رموز النداء القابلة للتكوين، الذاكرة وامليزات مثل محطة االستدعاء .EN 54-16
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يعد EWS-10 محطة طوارئ واستدعاء عرب الشبكة املركبة عىل الحائط معتمدة لالستخدام يف نظام سالمة حياة متوافق مع 

.WS-10 وهي تتميز بنفس رموز النداء القابلة للتكوين، الذاكرة وامليزات مثل محطة االستدعاء .EN 54-16

WS-4 تتضمن كل وظائف محطة االستدعاء  •

• زر الدفع للتحدث مبؤرش الحالة 

•  4 رموز استدعاء للطوارئ ميكن تكوينها بواسطة 
املستخدم

•  يدعم ما يصل إىل 250 مستوى استدعاء ذي أولوية 

الطوارئ ميكن تكوينها بواسطة الربامج

• وظيفة التخزين املدمج وإعادة التوجيه 

•  EN 54-16 معتمد، تم التحقق من EN 60849 و
AS 60849، حاصل عىل عالمة املطابقة األوروبية 

)CE(، مدرج عىل قوائم )UL( ومتوافق مع حظر املواد 
)RoHS( الخطرة

• خاضع لضامن Biamp Systems ملدة 5 سنوات

WS-10 تتضمن كل وظائف محطة االستدعاء  •

• زر الدفع للتحدث مبؤرش الحالة 

•  ما يصل إىل 999 رمز استدعاء قابالً للتكوين بواسطة 
املستخدم

•  يدعم ما يصل إىل 250 مستوى استدعاء ذي أولوية 
الطوارئ ميكن تكوينها بواسطة الربامج

• وظيفة التخزين املدمج وإعادة التوجيه 

•  EN 54-16 معتمد، تم التحقق من EN 60849 و
AS 60849، حاصل عىل عالمة املطابقة األوروبية 

)CE(، مدرج عىل قوائم )UL( ومتوافق مع حظر املواد 
)RoHS( الخطرة

• خاضع لضامن Biamp Systems ملدة 5 سنوات
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مدخالت صوت

851.0385.900  ARTWORK CHASSIS VOCIA POTS-1

851.0386.900  ARTWORK CHASSIS VOCIA VoIP-1

851.0384.900  ARTWORK CHASSIS VI-8

 )POTS( تناظرية أو أربعة خطوط خدمة هاتف  املبارش لخطني  بالتوصيل   )POTS-1( الهاتف Vocia لرتحيل  تسمح واجهة 
POTS. تسمح الواجهة باالستدعاء الحي ويف الوقت الفعيل باستخدام أي رمز نداء داخل  PBX قامئة عىل  أو خطوط هاتف 

النداءات  Vocia العادية ومراسلة الطوارئ، بل إنها ستدعم أيًضا وظائف تكدس  POTS-1 مراسلة  Vocia. يدعم نظام  نظام 
التوجيه.  وإعادة  التخزين  ووظائف 
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POTS-1-4 أو POTS )POTS-1-2  خطان أو أربعة خطوط  •
•  مراقبة الجهاز

•  اإلمداد بالطاقة عرب إدخاالت التيار املستمر املزدوجة بجهد 24 
فولط )إدخاالت متكررة(

•  معالجة اإلشارة القابلة للتكوين مع الربنامج
)1RU( رف قابل للرتكيب  •

•  منافذ CobraNet ثنائية لتوصيالت اإليرثنت املتكررة
•  محوالت دّوارة لتعريف الجهاز

IP30 متوافق مع  •
•  حاصل عىل عالمة CE، ومدرج ضمن القامئة املعتمدة ملؤسسة 

)RoHS( ومتوافق مع حظر املواد الخطرة ،UL
•  خاضع لضامن Biamp Systems ملدة 5 سنوات  

(

•  إدخاالت تناظرية عىل مستوى امليكروفون/الخط أو 
CobraNet

•  مخرجات تحكم ذات مخرج منطقي و4 مخرجات ترحيل
•  9 إدخاالت منطقية

•  مراقبة حالة الجهاز عرب إدخال التحكم املنطقي وإخراجه
•  اإلمداد بالطاقة عرب إدخاالت التيار املستمر املزدوجة بجهد 24 

فولط )إدخاالت متكررة(

•  معالجة اإلشارة القابلة للتكوين مع الربنامج متضمنة التحكم يف 
مستوى الصوت وعوامل التصفية والضاغط/التحديد

)1RU( رف قابل للرتكيب  •
•  منافذ CobraNet ثنائية لتوصيالت اإليرثنت املتكررة

•  مراقبة حالة اإلدخاالت/اإلخراجات املنطقية والجهاز
•  محوالت دّوارة لتعريف الجهاز

IP30 متوافق مع  •
•  حاصل عىل عالمة CE، ومدرج ضمن القامئة املعتمدة ملؤسسة 

)RoHS( ومتوافق مع حظر املواد الخطرة ،UL
•  خاضع لضامن Biamp Systems ملدة 5 سنوات  

تقوم واجهة Vocia لتوصيل الصوت عرب VoIP-1( IP  بدور نقطة النهاية لربوتوكول بدء الجلسة )SIP(، ومن ثَم تسمح باالتصال 
املبارش مبدير اتصال VoIP حايل. تسمح واجهة التوصيل باالستدعاء الحي ويف الوقت الفعيل باستخدام أي رمز نداء داخل أحد أنظمة 

Vocia. يدعم نظام VoIP-1 مراسلة Vocia العادية ومراسلة الطوارئ، بل إنها ستدعم أيًضا وظائف تكدس النداءات ووظائف التخزين 
وإعادة التوجيه.  

)

•  خطان أو أربعة خطوط  
•  دعم الرتميز املتعدد

•  مراقبة الجهاز
•  اإلمداد بالطاقة عرب إدخاالت التيار املستمر املزدوجة بجهد 24 

فولط )إدخاالت متكررة(

•  معالجة اإلشارة القابلة للتكوين مع الربنامج
)1RU( رف قابل للرتكيب  •

•  منافذ CobraNet ثنائية لتوصيالت اإليرثنت املتكررة 
•  محوالت دّوارة لتعريف الجهاز

IP30 متوافق مع  •
•  حاصل عىل عالمة CE، ومدرج ضمن القامئة املعتمدة ملؤسسة 

)RoHS( ومتوافق مع حظر املواد الخطرة ،UL
•  خاضع لضامن Biamp Systems ملدة 5 سنوات  

VoIP )VOIP-1-2     VOIP-1-4(أو

تم تصميم جهاز  Vocia Input 8 )VI-8 لتسهيل استخدام استدعاء الصوت الحي من مصادر املستخدم إىل مناطق الطوارئ وغري 
الطوارئ يف نظام Vocia system. سيسمح VI-8 بوصول الرتحيل املبارش من مثانية مصادر عرب مدخالت صوت ميكرفون/خط تناظرية 

أو توصيالت الصوت الرقمية CobraNet. ميكن تعيني تسعة مدخالت منطقية ألحداث تحكم Vocia مختلفة مبا يف ذلك التحكم يف 
االستدعاء.  ميكن تعيني مخرج منطقي وأربعة مخرجات ترحيل ألحداث التحكم.  قد يتم استخدام املخرج املنطقي لإلبالغ بالحالة من جهاز 

VI-8 واحد أو أجهزة VI-8 ممتازة متصلة ومختلفة لنظام خارجي. تتم مراقبة املخرج واملدخالت املنطقية.

(
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وا يتم تصميم جهاز VPSI-1 للسامح مليكرفون الطرف الثالث ومؤرشات LED للواجهة كأجهزة خادم ملحطة حائط الطوارئ 

 )DS-4/10و EWS-4/10و WS-4/10( ومحطة املكتب القياسية مليكروفونات سالسل Vocia القياسية بنظام

ولجهازVI-6( 6( مدخل Vocia لالستدعاء عرب منافذ االستدعاء. ميكن أيًضا لـ VPSI-1 تسهيل ميكرفونات الجهات األخرى 

وواجهة نظام التحكم مع محطات املكتب والحائط من Vocia. يجب تكوين محطة االستدعاء املضيفة عىل وضع "التحكم عن 

بُعد" داخل الربنامج. 
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C
IA إن PSKIT-1 عبارة عن مجموعة محطات استدعاء مستقلة للسامح باالتصال املبارش بأجهزة من جهات أخرى مثل محطات ميكروفون 

رجل اإلطفاء أو لوحات حريق مصممة ومخصصة. متيز PSKIT-1 DSP املضمنة بالذاكرة الداخلية لتدعيم وظائف مكربات الصوت 

واإلخطار الجامعي. ميكن لـ PSKIT-1 أن تخزن 999 رمز نداء قابلة لتكوين املستخدم. باإلضافة إىل ذلك، يتم تخزين كل معلومات 

تكوين الجهاز املحدد بشكل محيل، األمر الذي يعني أن PSKIT-1 ال تعتمد عىل لوحة تحكم مركزية للمعالجة وتوجيه النداء. 

•  ما يصل إىل 999 رمز نداء قابالً لتكوين املستخدم

•  يدعم ما يصل إىل 250 مستوى استدعاء ذي أولوية 
ميكن تكوينها بواسطة الربامج

WS أو EWS قابل للتكوين للعمل كاميكروفون  •

•  التخزين املحيل ملقدمات افرتاضية و/أو مخصصة

• وظيفة التخزين املدمج وإعادة التوجيه

)PTT( مدخل امليكروفون والدفع للتحدث •

•  تشغيل مزدوج/متكرر )PoE، تيار مستمر بقدرة 24 
فولت(

• 12 مدخالً ألغراض عامة 

• 3  مخرجات لغرض عام 

• مفاتيح املعرف الدوارة لتعريف الوحدة

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

• خاضع لضامن Biamp Systems ملدة 5 سنوات

 Vocia واجهة خادم ملحطات استدعاء  • 
VI-6 وجهاز

•  يدعم اتصال RS-232 لنقل بروتوكول Vocia للنصوص 
LED أو وضع مؤرش االستدعاء

• التغذية البرصية لحالة االستدعاء واملنطقة

• مناسب للرتكيب عىل األسطح 

•  الصوت والطاقة والتحكم عرب كابل Ethernet واحد

IP30 متوافق مع •

• يتم توفري الطاقة بواسطة الجهاز املضيف

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

• خاضع لضامن Biamp Systems ملدة 5 سنوات

واملكتبية  الحائطية   Vocia محطة  مليكرفونات  خادم  كجهاز  يعمل  مستقلة  ميكروفون  مجموعة  هو   VAM-1 جهاز  إن 

ما  توصيل  ميكن  االستدعاء.  منافذ  عرب  ولالستدعاء   Vocia )VI-6( وملدخل   )DS-4/10و  WS-4/10( سالسل

التحدث(  عند  مفتاح PTT )الدفع  عىل   VAM-1 يشتمل   .VI-6 لكل   VAM-1 خادمة  ميكرفونات  أربعة  إىل  يصل 

مغناطييس  امليكروفون  مزالج  متوفر".  و"غري  اآلن"  و"تحدث  االستدعاء "انتظر"  لحاالت   LED مؤرش  عىل  ويحتوي 

املضيف.  الجهاز  بواسطة  الطاقة  توفري  يتم  الحامل.  عىل  اإلرساء  لسهولة 
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•  جهاز خادم ملحطات استدعاء Vocia لغري حاالت 
VI-6 الطوارئ وأجهزة

•  التغذية البرصية لحالة االستدعاء واملنطقة

• مناسب للرتكيب عىل الحائط أو عىل املكتب 

• الصوت والتحكم عرب Ethernet واحد

IP30 متوافق مع •

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

• خاضع لضامن Biamp Systems ملدة 5 سنوات
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صوت مخرجات 

يعد VO-4e جهاز توسيع مخرج صوت عرب شبكة محسن يسمح للمستخدم بإضافة أربع قنوات مخرج عىل مستوى الخط و
CobraNet لنظام Vocia ميكن تكوين VO-4e لتجاوز فشل قناة إىل قناة أو جهاز إىل جهاز ويستخدم معالجة إشارة رقمية 
ثابتة السلسلة خالل الجهاز، مبا يف ذلك التحكم يف الصوت والتخفي والتوازن والضاغط/املحدد وسامعات متقاطعة والتأخري ومخرج مرة 
أخرى. يتم تخزين رسائل الطوارئ ألنظمة سالمة الحياة يف ذاكرة غري متطايرة. يقدم موصال RJ45 عىل اللوحة الخلفية من الجهاز 

االتصال املتكرر ملعالجة بيانات التحكم والصوت والتيار الكهريب خالل كابل Ethernet واحد. باإلضافة إىل هذا، يحتوي VO-4e عىل 
مدخالت مزدوجة لقبول التيار الكهريب من إمداد إضايف. يوفر ترحيل االستدعاء لكل قناة غلق االتصال عندما يكون االستدعاء نشطًا عىل 

قناة مرتبطة.
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خرج 
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 Vocia جهاز توسيع مخرج صوت عرب شبكة يسمح للمستخدم بإضافة أربع قنوات مخرج مستوى الخط لنظام VO-4 يعد
يقبل VO-4 أربعة قنوات ملدخل الصوت الرقمي عرب CobraNet ويوفر أربعة مخرجات تناظرية عىل مستوى الخط. تتضمن 

ميزات VO-4 يف DSP ويف الذاكرة الداخلية ملعالجة كل معلومات التكوين املحددة لجهاز محليًا وتخزينها ويتضمن معالجة 
الشاملة.  الثابتة  للسلسة  الرقمية  اإلشارة 
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Device IDMSB                       LSB

CobraNet®

C NC NO C NC NO C NC NO C NC NO
1

C

Pri. Sec.

NC NO
1

C NC NO
2

C NC NO
3

C NC NO
4

Auxiliary Power
24V DC

24V    0V
1

24V    0V
2

2 3 4
Control Outputs Control Inputs Fault  Inputs

1     2     3    4   10V 1     2     3     4   

1     2
(60mA)

PoE IEEE 802.3at
Class 3

Audio Outputs

Failover

Page Active Relays

1

+  -

2

+  -

3

+  -

4

+  -
             GRN:link/act
YEL:in use/conductor

Model VO-4e

542.0192.90C
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B

A
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D

12345678
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C
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NAME DATE

COMMENTS:
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MFG APPR.

ENG APPR.

CHECKED

DRAWN

FINISH

MATERIAL
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TOLERANCING PER:

DIMENSIONS ARE IN INCHES
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FRACTIONAL ±
ANGULAR: MACH ±      BEND ±
TWO PLACE DECIMAL    ±
THREE PLACE DECIMAL  ±

APPLICATION

USED ONNEXT ASSY

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL

A

DO NOT SCALE DRAWING

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS
DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF 
BIAMP SYSTEMS. ANY REPRODUCTION IN
PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE 
WRITTEN PERMISSION OF BIAMP SYSTEMS
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REV ECN # DESCRIPTION APPDATE
A 000-00 INITIAL RELEASE DRM07/22/11
B 000-00 MOVED VO4IO HOLES DRM10/19/11

DRM 09/22/11

   ART WORK 
VO-4e CHASSIS

542.0192.90C C

C 000-00 REVISED TEXT 01/04/12 KPH

CobraNet مخرج صوت •
•  تجاوز فشل من قناة إىل قناة ومن جهاز إىل جهاز

•  تخزين غري متطاير محيل لرسائل الطوارئ
•  إمكانية الطاقة عرب وصلة  PoE ثنائية مع التشغيل البديل من 

مصدر تيار مستمر إضايف بقدرة 24 فولت )مدخالت ثنائية(

 •  حالة مصباح LED وبيان الخطأ
 - خطأ الهيكل والنشاط والحالة

)PoE ( Ethernet الطاقة عرب - 
 - طاقة مساعدة

-  يف مكرب صوت قناة اإلخراج والنشاط واإلشارة املوجودة
•  أربعة مرحالت نشطة للنداء ومدخالت التحكم ومخرجات 

التحكم

•  مراقبة خط السامعة الخارجية وتعويض الضوضاء املحيطة 
ANC-1و ELD-1 باستخدام

•  معالجة اإلشارة القابلة للتكوين مع الربنامج متضمنة التحكم يف 
مستوى الصوت وعوامل التصفية والضاغط/التحديد والتأخري وتوازن 

السامعة ومستوى اإلخراج

•  صوت/تحكم CobraNet مع االستخدام الدينامييك للحزم 
Ethernet املتوفرة من خالل كابل

• منافذ CobraNet ثنائية لإلضافة
• محوالت دّوارة لتعريف الجهاز

IP30 متوافق مع •
•  حاصل عىل عالمة املطابقة األوروبية )CE(، ومدرج عىل قوائم 

)RoHS( ومتوافق مع حظر املواد الخطرة ،)UL(
)1RU( رف قابل للرتكيب •

• خاضع لضامن Biamp Systems ملدة 5 سنوات 

• يحول الصوت الرقمي إىل صوت تناظري 
•  أربعة موصالت حجب طرفية قابلة لإلزالة للمخرجات عىل 

مستوى الخط 

• 4 مدخالت تحكم و4 مخرجات تحكم
•  معالجة اإلشارة الصوتية املحلية القابلة للتكوين مع الربامج، مبا 

يف ذلك االكتساب، املرشحات والضاغط/املحدد
• مفاتيح دوارة لتعريف الوحدة

)PoE ( Ethernet استخدام الطاقة عرب •
•   صوت/تحكم CobraNet مع االستخدام الدينامييك للحزم املتوفرة، 

باإلضافة إىل التشغيل من خالل كابل Ethernet واحد

• شاشات )LED( الحالة لإلشارة إىل اإلشارة واملشبك
•  حاصل عىل عالمة املطابقة األوروبية )CE(، ومدرج عىل قوائم 

)RoHS( ومتوافق مع حظر املواد الخطرة ،)UL(
• خاضع لضامن Biamp Systems ملدة 5 سنوات 



كتالوج املنتج • ص 11
 V

A
-2

0
6

0
د 

تم
مع

 V
O

C
IA

 E
N

 5
4

-1
6

ت 
صو

رب 
مك

 V
A

-2
0

6
0

e
مد

عت
V م

O
C

IA
 E

N
 5

4
-1

6
ت 

صو
رب 

مك

إن VA-2060 عبارة عن مكرب صوت متعدد القنوات رقمي ومتصل بالشبكة. ويتيح CobraNet ويتمكن من تقديم 

طاقة صوتية مستمرة بقدرة 60 وات RMS لكل قناة. وكذلك يتضمن VA-2060 إمكانية تجاوز الفشل الكامل مع 

تجاوز فشل جهاز إىل جهاز وقناة إىل قناة. 

يعد VA-2060e مكرب صوت مكون من قناتني ومتصل بالشبكة. ويتيح CobraNet ويتمكن من تقديم طاقة 

صوتية مستمرة بقدرة 60 وات RMS لكل قناة. يحتوي عىل مدخالت تناظرية محلية ومورد طاقة مزدوج. ويشمل 

VA-2060e أيًضا إمكانية تجاوز الفشل بالكامل مع تجاوز الفشل من جهاز إىل جهاز ومن قناة إىل قناة. 

2 1

Failover

CobraNet®

GRN: Link / Active

YEL: In Use / Conductor
Pri. Sec.

  Outputs  

Load
  Select  

C NC NO C NC NO C NC NO C NC NO

Page Active Relays

2b 2a 1b 1a

4Ω
8Ω 25V 70V

100V 4Ω
8Ω 25V 70V

100V

Device ID

LSBMSB

BIAMP SYSTEMS
assembled in the USA

www.biamp.com
N24138

10
52SJ Model VA-2060

CAUTION
RISK OF ELECTRICAL SHOCK.

DO NOT OPEN.

100-240V~ 50/60Hz
60 Watts

-+ -+ -+ -+
2 1

Class 3 wiring:
100V setting

Class 2 wiring:
4Ω, 8Ω, 25V and

70V setting

  Analog Inputs  

2 1

-+ -+

2 1

Failover

CobraNet®

GRN: Link / Active

YEL: In Use / Conductor
Pri. Sec.

C NC NO C NC NO C NC NO C NC NO

Page Active Relays

2b 2a 1b 1a

  Outputs  

Load
  Select  

4Ω
8Ω 25V 70V

100V 4Ω
8Ω 25V 70V

100V

Device ID

LSBMSB

BIAMP SYSTEMS
assembled in the USA

www.biamp.com
N24138

10
52SJ Model VA-2060e

CAUTION
RISK OF ELECTRICAL SHOCK.

DO NOT OPEN.

24V 0V 24V 0V

100-240V~ 50/60Hz

Auxiliary Power
24V DC

60 Watts

12

-+ -+ -+ -+
2 1

Class 3 wiring:
100V setting

Class 2 wiring:
4Ω, 8Ω, 25V and

70V setting

• قناتان بقدرة 60 وات RMS لكل قناة

•  مخرجات مزدوجة للمحول أو مقاومة منخفضة )4 أو 
8أوم( أو 25 فولت أو 70 فولت أو 100 فولت )ميكن 

اختيار الجهاز(

 •  تجاوز الفشل بالكامل 
 - جهاز إىل جهاز

 - الكل إىل قناة واحدة
- قناة إىل قناة

ANC-1و ELD-1و )PAR( يدعم الرتحيل النشط للنداء  •

•  تخزين غري متطاير محيل لرسائل الطوارئ

• حالة مصباح LED ومؤرش اإلشارة

•  معالجة اإلشارة القابلة للتكوين مع الربنامج متضمنة 
التحكم يف مستوى الصوت وعوامل التصفية والضاغط/

التحديد والتأخري وتوازن السامعة وحساسية اإلخراج

•  صوت/تحكم CobraNet مع االستخدام الدينامييك 
للحزم املتوفرة

• منافذ Ethernet ثنائية لإلضافة

• محوالت دّوارة لتعريف الجهاز

)3RU( إمكانية الرتكيب عىل رف •

•  EN 54-16 معتمد، تم التحقق من EN 60849 و
AS 60849، حاصل عىل عالمة املطابقة األوروبية 

)CE(، مدرج عىل قوائم )UL( ومتوافق مع حظر املواد 
)RoHS( الخطرة

• خاضع لضامن Biamp Systems ملدة 5 سنوات

• قناتان بقدرة 60 وات RMS لكل قناة

•  مخرجات مزدوجة للمحول أو مقاومة منخفضة )4 أو 
8أوم( أو 25 فولت أو 70 فولت أو 100 فولت )ميكن 

اختيار الجهاز(

 •  تجاوز الفشل بالكامل 
 - جهاز إىل جهاز

 - الكل إىل قناة واحدة
- قناة إىل قناة

ANC-1و ELD-1و )PAR( يدعم الرتحيل النشط للنداء  •

•  تخزين غري متطاير محيل لرسائل الطوارئ

• حالة مصباح LED ومؤرش اإلشارة

•  معالجة اإلشارة القابلة للتكوين مع الربنامج متضمنة 
التحكم يف مستوى الصوت وعوامل التصفية والضاغط/

التحديد والتأخري وتوازن السامعة وحساسية اإلخراج

•  صوت/تحكم CobraNet مع االستخدام الدينامييك 
للحزم املتوفرة

•  دعم مصدر الخلفية املحيل بواسطة مدخل صويت 
تناظري مليكروفون/خط واحد لكل قناة )الحصول عىل 

تيار كهريب وهمي قابل للضبط وقابل للتبديل(

 •  مورد طاقة مزدوج 
 - املوصالت الرئيسية للتيار املرتدد

- مدخالت التيار املستمر فردية أو مزدوجة بقدرة 
24 فولت

• منافذ Ethernet ثنائية لإلضافة

• محوالت دّوارة لتعريف الجهاز

)3RU( إمكانية الرتكيب عىل رف •

•  EN 54-16 معتمد، تم التحقق من EN 60849 و
AS 60849، حاصل عىل عالمة املطابقة األوروبية 

)CE(، مدرج عىل قوائم )UL( ومتوافق مع حظر املواد 
)RoHS( الخطرة

• خاضع لضامن Biamp Systems ملدة 5 سنوات
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صوت مخرجات 
يعد VA-8600 مكرب صوت متعدد القنوات متصل عرب الشبكة. ويتيح CobraNet ويحتوي عىل مثاين قنوات لتضخيم 

الصوت النمطي ومعالجة اإلشارات الرقمية )DSP( مع تجاوز فشل اختياري لقناة إىل قناة أو جهاز إىل جهاز.

يعد VA-8600c مكرب متعدد القنوات متصل عرب الشبكة. ويتيح CobraNet ويحتوي عىل مثاين قنوات لتضخيم الصوت 

النمطي ومعالجة اإلشارات الرقمية )DSP( مع تجاوز فشل اختياري لقناة إىل قناة أو جهاز إىل جهاز.
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• تصميم منطي
•  وحدات تضخيم الصوت مزودة مبستويات طاقة/خيارات 

تحميل الربامج القابلة للتكوين

-  8 وحدات تضخيم صوت لكل إطار بقدرة 100 إىل 600 وات 
لكل وحدة )الحد األقىص ألعىل قدرة 2400 وات لكل هيكل(

-  70 فولت أو 100 فولت مع إمكانية املحرك املبارش، أو تشغيل 
مبقاومة منخفضة )4أوم أو 8أوم(

•  إمكانية تجاوز الفشل بني القنوات واملكربات
•  تخزين رسائل الطوارئ يف ذاكرة غري متطايرة محلية

:LED بيان  • 
 - فشل املكرب

 - وجود مشبك
 - تعطل الجزء الدوار يف املروحة

 - خطأ يف درجة حرارة وحدة خفض الحرارة
 - ذروة اإلشارة
- وجود إشارة

 •  ميزات مراقبة الربنامج:
 - فشل املكرب
 - تشابك زائد

 - تعطل الجزء الدوار يف املروحة
 - خطأ يف درجة حرارة وحدة خفض الحرارة

 - وجود الذروة
- حدوث قرص يف الدائرة باملخرج

•  معالجة اإلشارة القابلة للتكوين مع الربنامج متضمنة التحكم يف 
مستوى الصوت وعوامل التصفية والضاغط/التحديد والتأخري وتوازن 

السامعة وحساسية اإلخراج

•  صوت/تحكم CobraNet مع االستخدام الدينامييك للحزم 
املتوفرة

• منافذ Ethernet ثنائية لإلضافة
•  موصالت أطراف التوصيل قابلة لإلزالة ذات قدرة تحمل عالية 

لتوصيالت خط السامعة

• مفاتيح دوارة لتعريف الوحدة
)3RU( إمكانية الرتكيب عىل رف •

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

• خاضع لضامن Biamp Systems ملدة 5 سنوات 
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إن VA-4030e عبارة عن مكرب صوت مكون من أربع قنوات رقمية ومتصل بالشبكة. ويتيح CobraNet ويتمكن  

من تقديم طاقة صوتية مستمرة بقدرة 30 وات RMS لكل قناة. يحتوي عىل مدخالت تناظرية محلية ومورد طاقة مزدوج. 

ويشمل VA-4030e أيًضا إمكانية تجاوز الفشل بالكامل بواسطة تجاوز الفشل من جهاز إىل جهاز ومن قناة إىل قناة. 
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إن -VA4030 عبارة عن مكرب صوت مكون من أربع قنوات رقمية ومتصل بالشبكة. ويتيح CobraNet ويتمكن  

من تقديم طاقة صوتية مستمرة بقدرة 30 وات RMS لكل قناة. وكذلك يتضمن VA-4030 إمكانية تجاوز الفشل 

الكامل مع تجاوز فشل جهاز إىل جهاز وقناة إىل قناة. 

2 1

Failover

CobraNet®

GRN: Link / Active

YEL: In Use / Conductor
Pri. Sec.

  Outputs  

Load
  Select  

C NC NO C NC NO C NC NO C NC NO
4 3 2 1

4Ω
8Ω 25V 70V

100V 4Ω
8Ω 25V 70V

100V 4Ω
8Ω 25V 70V

100V 4Ω
8Ω 25V 70V

100V

Device ID

LSBMSB

Page Active Relays

BIAMP SYSTEMS
assembled in the USA

www.biamp.com
N24138

10
52SJ Model VA-4030

CAUTION
RISK OF ELECTRICAL SHOCK.

DO NOT OPEN.

100-240V~ 50/60Hz

-+ -+ -+ -+ -+ -+ -+ -+

60 Watts

4 3 2 1

Class 3 wiring:
100V setting

Class 2 wiring:
4Ω, 8Ω, 25V and

70V setting

BIAMP SYSTEMS
assembled in the USA

www.biamp.com
N24138

10
52SJ

  Analog Inputs  

4 3 2 1

-+ -+ -

-

+ -+

2 124V 0V 24V 0V

100-240V~ 50/60Hz

Model VA-4030e

Auxiliary Power
24V DC

  Failover  

CobraNet®

GRN: Link / Active

YEL: In Use / Conductor
Pri. Sec.

+ -+ -+ -+ -+ -+ -+ -+

  Outputs  

Load
  Select  

4 3 2 1C NC NO C NC NO C NC NO C NC NO

  Page Active Relays  

4 3 2 1

4Ω
8Ω 25V 70V

100V 4Ω
8Ω 25V 70V

100V 4Ω
8Ω 25V 70V

100V 4Ω
8Ω 25V 70V

100V

CAUTION
RISK OF ELECTRICAL SHOCK.

DO NOT OPEN.

Device ID LSBMSB

60 Watts

12

Class 3 wiring:
100V setting

Class 2 wiring:
4Ω, 8Ω, 25V and

70V setting

• أربع قنوات بقدرة 30 وات RMS لكل قناة

•  مخرجات مزدوجة للمحول أو مقاومة منخفضة )4 أو 
8أوم( أو 25 فولت أو 70 فولت أو 100 فولت )ميكن 

اختيار الجهاز(

 •  تجاوز الفشل بالكامل 
 - جهاز إىل جهاز

 - الكل إىل قناة واحدة
- قناة إىل قناة

 ELD-1و )PAR( يدعم الرتحيل النشط للنداء  • 
ANC-1و

•  تخزين غري متطاير محيل لرسائل الطوارئ

• حالة مصباح LED ومؤرش اإلشارة

•  معالجة اإلشارة القابلة للتكوين مع الربنامج متضمنة 
التحكم يف مستوى الصوت وعوامل التصفية والضاغط/

التحديد والتأخري وتوازن السامعة وحساسية اإلخراج

•  صوت/تحكم CobraNet مع االستخدام الدينامييك 
للحزم املتوفرة

• منافذ Ethernet ثنائية لإلضافة

• محوالت دّوارة لتعريف الجهاز

)3RU( إمكانية الرتكيب عىل رف •

•  EN 54-16 معتمد، تم التحقق من EN 60849 و
AS 60849، حاصل عىل عالمة املطابقة األوروبية 

)CE(، مدرج عىل قوائم )UL( ومتوافق مع حظر املواد 
)RoHS( الخطرة

• خاضع لضامن Biamp Systems ملدة 5 سنوات

• أربع قنوات بقدرة 30 وات RMS لكل قناة

•  مخرجات مزدوجة للمحول أو مقاومة منخفضة )4 
أو 8أوم( أو 25 فولت أو 70 فولت أو 100 فولت 

)ميكن اختيار الجهاز(

 •  تجاوز الفشل بالكامل 
 - جهاز إىل جهاز

 - الكل إىل قناة واحدة
- قناة إىل قناة

 ELD-1و )PAR( يدعم الرتحيل النشط للنداء  • 
ANC-1و

•  تخزين غري متطاير محيل لرسائل الطوارئ

• حالة مصباح LED ومؤرش اإلشارة

•  معالجة اإلشارة القابلة للتكوين مع الربنامج 
متضمنة التحكم يف مستوى الصوت وعوامل 

التصفية والضاغط/التحديد والتأخري وتوازن 

السامعة وحساسية اإلخراج

•  صوت/تحكم CobraNet مع االستخدام الدينامييك 
للحزم املتوفرة

•  دعم مصدر الخلفية املحيل بواسطة مدخل صويت 
تناظري مليكروفون/خط واحد لكل قناة )الحصول 

عىل تيار كهريب وهمي قابل للضبط وقابل للتبديل(

 •  مورد طاقة مزدوج
 - املوصالت الرئيسية للتيار املرتدد

-  مدخالت التيار املستمر فردية أو مزدوجة بقدرة 
24 فولت

• منافذ Ethernet ثنائية لإلضافة

• محوالت دّوارة لتعريف الجهاز

)3RU( إمكانية الرتكيب عىل رف •

•  EN 54-16 معتمد، تم التحقق من EN 60849 و
AS 60849، حاصل عىل عالمة املطابقة األوروبية 

)CE(، مدرج عىل قوائم )UL( ومتوافق مع حظر 
)RoHS( املواد الخطرة

• خاضع لضامن Biamp Systems ملدة 5 سنوات
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صوت مخرجات 

PARM-1: وحدة ترحيل نشط للنداء لجهاز VA-8600 )اختياري(.

VFOM-1: وحدة تجاوز الفشل مخصصة لالستخدام يف مكربات صوت VA-8600/VA-8600c )اختيارية(. تقدم 
تجاوز الفشل للقناة 7:1 القابلة للتحديد أو القناة املزدوجة 3:1. 

IM-16: تتوافق وحدة الواجهة 16 فعليًا مع فتحة الخيار LSI-16. تقدم وحدة الواجهة IM-16( 16 ( 16 مدخل 
تحكم إضايف ميكن تكوينهم يف برنامج Vocia كمدخالت إنذار أو خطأ أو إعادة تعيني.
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وحدة الواجهة 

.VA-8600 وحدة مكرب الصوت مع الكشف عن أخطاء التوصيالت األرضية املتوافقة مع املعايري لجهاز :AM-600c

.VA-8600 وحدة مكرب الصوت األساسية لجهاز :AM-600
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وحدة مك

•  100 إىل 600 وات لكل وحدة

•  مقاومة منخفضة )4، 6، 8 أوم(، محرك مبارش للخط 
بقدرة 70 فولت أو 100 فولت

•  تعد خيارات مستويات/حمل الطاقة هي برامج قابلة 
للتكوين

•  مؤرش مصباح LED يف اللوحة األمامية يف حالة تعطل 
الوحدة ونشاطها ووجود إشارة

•  مدرج عىل قوائم )UL( ومتوافق مع حظر املواد الخطرة 
)RoHS(

• خاضع لضامن Biamp Systems ملدة 5 سنوات

•  100 إىل 600 وات لكل وحدة

•  مقاومة منخفضة )4، 6، 8 أوم(، محرك مبارش للخط 
بقدرة 70 فولت أو 100 فولت

•  تعد خيارات مستويات/حمل الطاقة هي برامج قابلة 
للتكوين

•  مؤرش مصباح LED يف اللوحة األمامية يف حالة تعطل 
الوحدة ونشاطها ووجود إشارة

•  اإلبالغ عن عطل عند الكشف عن القرص األريض بخط 
السامعة، حيث ميكن لهذا القرص التأثري عىل قدرة املكرب 

عىل تسليم رسائل الطوارئ

 EN 60849 معتمد، تم التحقق من EN 54-16  • 
وAS 60849، مدرج عىل قوائم )UL( ومتوافق مع حظر 

)RoHS( املواد الخطرة

• خاضع لضامن Biamp Systems ملدة 5 سنوات

• 16 مدخل تحكم

•  ميكن برمجة كل مدخل مثل TTL أو النطاق العايل أو 
النطاق العايل املراقب

•  مراقبة القرص األريض والدائرة املفتوحة والجهد الزائد

LSI-16 مناسب لفتحة الخيار •

LSI-16 الطاقة واملعالجة واإلشارة بواسطة  •

•  توصيالت الكابالت من خالل أطراف التوصيل الربغي 
القابل للتوصيل

 EN 60849 معتمد، تم التحقق من EN 54-16  • 
وAS 60849، مدرج عىل قوائم )UL( ومتوافق مع حظر 

)RoHS( املواد الخطرة

• خاضع لضامن Biamp Systems ملدة 5 سنوات

•   تسمح بالتحكم يف األجهزة الخارجية أثناء االستدعاء )مثل 
املخفض عرب املرحالت املثبتة(

VA-8600 مناسبة لفتحة الخيار  •

VA-8600 تعمل ويتم التحكم به بواسطة  •

•  8 دوائر ترحيل

•   تتم التوصيالت من خالل أطراف التوصيل الربغي القابل 
للتوصيل 3.5 ملم

•  مدرج عىل قوائم )UL( ومتوافق مع حظر املواد الخطرة 
)RoHS(

• خاضع لضامن Biamp Systems ملدة 5 سنوات

 •  تجاووز فشل القناة 7:1
 أو

مجموعتان من تجاوز فشل القناة 3:1

 EN 60849 معتمد، تم التحقق من EN 54-16  • 
وAS 60849، مدرج عىل قوائم )UL( ومتوافق مع حظر 

)RoHS( املواد الخطرة

• خاضع لضامن Biamp Systems ملدة 5 سنوات
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التحكم وحدات 
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جه تتيح ANC-1 بعمليات ضبط مستوى اإلخراج تلقائيًا تجاه التغيريات املوجودة يف مستويات الضوضاء املحيطة. إن ANC-1 عبارة 

عن جهاز متصل بالشبكة لالستخدام مع Vocia VA-8600. تسمح واجهة الربنامج Vocia بعملية ضبط شاملة ملعلامت 

.)PoE ( Ethernet من خالل تقنية IEEE وتستخدم الطاقة املتوافقة مع معيار ANC
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م يوفر GPIO-1 16 مدخل ومخرج ألغراض عامة للتحكم يف عدة جوانب لنظام Vocia. إن GPIO-1 عبارة عن جهاز مراقبة 

وميكن استخدامه مع LSI-16e يف تطبيقات سالمة الحياة حيث يتطلب املزيد من املدخالت واملخرجات املنطقية. يحتوي 

GPIO-1 عىل التشغيل املزدوج من منافذ PoE Ethernet وتبديل التشغيل من مدخالت التيار املستمر املزدوجة بقدرة 
24 فولت. يف حالة فقدان الطاقة، سوف يؤدي التبديل بني مصادر الطاقة إىل تقديم عملية تشغيل دون مقاطعة.

إن WR-1 عبارة عن وحدة تحكم عن بُعد مثبتة بالحائط ومتصلة بالشبكة للتحكم يف صوت الخلفية يف مناطق املوسيقى املعرفة 

من ِقبل املستخدم. باستخدام تقنية الطاقة عرب PoE ( Ethernet(، يسمح ذلك للمستخدمني بتحديد مصادر موسيقى 

Wالخلفية ومنع االستدعاء وكتم صوت املصادر - كل ذلك من خالل لوحة الرتكيب عىل الحائط ذات التصميم الجذاب واملتميز.
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يعد ELD-1 جهاز سالمة متصل بالشبكة لالستخدام مع مكرب صوت VA-8600 ويعد جزًءا متكامالً من أنظمة اإلعالم إلخالء  ج

الصوت واالستدعاء املتوافقة مع املعايري.

)US 2 قابل للرتكيب عىل الحائط )مجموعة •

•  اتصال الطاقة والبيانات عرب كابل Ethernet واحد

• شاشة الكريستال السائلة )LCD( بإضاءة خلفية

• مفاتيح دوارة لتعريف الوحدة

•  إعدادات الربامج القابلة للتكوين، مبا يف ذلك مستوى 

الصوت وتحديد املصدر ومنع االستدعاء والتحكم يف 

مصدر كتم الصوت

•  حاصل عىل عالمة املطابقة األوروبية )CE( ومتوافق مع 
)RoHS( حظر املواد الخطرة

• خاضع لضامن Biamp Systems ملدة 5 سنوات

• مراقبة الخط

•  البحث عن إشارة غري مسموعة من وحدة مكرب صوت 
Vocia

•  اإلبالغ عن دوائر القرص أو الدوائر املفتوحة يف خط 
السامعة املتصل بالشبكة

• إمكانية الرتكيب عىل السطح

• اتصال الطاقة والبيانات عرب كابل Ethernet واحد

• مصباح LED للحالة

• موصل طرف التوصيل القابل لإلزالة

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

• خاضع لضامن Biamp Systems ملدة 5 سنوات

• 16 مدخالً ومخرًجا منطقيًا ألغراض عامة
• مراقبة الجهاز

•  القدرة عىل االستخدام بالواجهة مبارشًة مع جهاز إنذار الحريق 
والطوارئ

•  متكني الطاقة عرب PoE ( Ethernet( مع التشغيل املتبادل 
من مورد التيار املستمر اإلضايف بقدرة 24 فولت )مدخالت 

ثنائية(

• برنامج قابل للتكوين

• التحكم من خالل كابل Ethernet واحد
• منافذ Ethernet ثنائية لإلضافة

• محوالت دّوارة لتعريف الجهاز
IP30 متوافق مع •

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

• خاضع لضامن Biamp Systems ملدة 5 سنوات

•  ضبط مستوى الصوت املالئم تلقائيًا وفًقا لحساسية ومعالجة 
الضوضاء املحيطة

• طاقة وهمية 48 فولت
• رف قابل للرتكيب

•  صوت/تحكم CobraNet مع االستخدام الدينامييك للحزم 
 Ethernet املتوفرة، باإلضافة إىل التشغيل من خالل كابل

واحد

• مصابيح LED للحالة
•  حاصل عىل عالمة املطابقة األوروبية )CE(، ومدرج عىل قوائم 

)RoHS( ومتوافق مع حظر املواد الخطرة ،)UL(
• خاضع لضامن Biamp Systems ملدة 5 سنوات
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التحكم وحدات 

Assembled in USA
Designed in Australia

BIAMP SYSTEMS

1

10V

Model LSI-16

GND

Option A Option B

Class 2 or LPS

15W

YEL: in use
GRN :link/act

Device ID

Monitored Outputs Control Inputs System Fault
RS232

24V 

PowerNONCC87654321

1413121110987654321141312111098765432

87654321LSBPoE IEEE 802.3af 21 MSB (100mA)Class 3

N24138
10

52SJ
0832-CPD-1401
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حياة م
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 واجهة س

إن LSI-16e عبارة عن تحسني لـ LSI-16 الذي يضم 16 مدخالً إضافيًا للتحكم. يتم استخدام LSI-16e كواجهة طوارئ 

محسنة بني نظام Vocia وأنظمة إنذار الطوارئ/الحريق. عندما يكون التشغيل عادًة من مصدر تيار مستمر معتمد بقدرة 24 

.)PoE ( Ethernet فولت، ميكن أيًضا استخدام الطاقة عرب
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I-16
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-16
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يتم استخدام LSI-16 كواجهة طوارئ بني نظام Vocia وأنظمة إنذار الطوارئ/الحريق. عندما يكون التشغيل عادًة من مصدر 

.)PoE ( Ethernet تيار مستمر معتمد بقدرة 24 فولت، ميكن أيًضا استخدام الطاقة عرب

إن واجهة التحكم CI-1 عبارة عن منتج مرفق مع واجهة سالمة الحياة Vocia LSI-16. يعمل عىل تسهيل إجراء 

.EN 54-16 للتوافق مع معايري LSI-16/LSI-16e التوصيالت الالزمة لـ

C
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Assembled in USA
Designed in Australia

BIAMP SYSTEMS

1

10V

Model LSI-16

GND

Option A Option B

Class 2 or LPS

15W

YEL: in use
GRN :link/act

Device ID

Monitored Outputs Control Inputs System Fault
RS232

24V 

PowerNONCC87654321

1413121110987654321141312111098765432

87654321LSBPoE IEEE 802.3af 21 MSB (100mA)Class 3

N24138
10

52SJ
0832

0832-CPD-1401

87654321 1 2 Vref. 24V 100mA10V87654321EWPUGFVASiRsA4A3A2A1

To LSI-16
System Fault

To LSI-16
24V        Input

NONCC

To LSI-16 Control InputsTo LSI-16 Monitored OutputsCIE (Fire Detection System) Fault Inputs Power Supply

Assembled in USA
Designed in Australia

BIAMP SYSTEMS

Model CI-1

2 x 24V     
15W Class 2 or LPS

N24138
10

52SJ
0832-CPD-1401

•  منافذ إدخال/إخراج متوازية للواجهة املبارشة مع جهاز إنذار 
الحريق والطوارئ 

• 8 مداخل/مخارج للمراقبة و8 مداخل تحكم
•  اتصال شبكة مكررة وخيارات مورد الطاقة

• اتصال الطاقة والبيانات عرب كابل Ethernet واحد
• تخزين محيل للبيانات التكوين
• مفاتيح دوارة لتعريف الوحدة

•  يقبل وحدة الواجهة IM-16( 16( لـ 16 من املدخالت 
اإلضافية ألغراض عامة

• مصابيح LED للحالة
)1RU( رف قابل للرتكيب •

• حتى 4 مداخل طوارئ منفصلة
•  حتى 500 مدخل افرتايض من خالل منفذ RS232 أو 

Ethernet
 ASو EN 60849 معتمد، تم التحقق من EN 54-16  •

60849، مدرج عىل قوائم )UL( ومتوافق مع حظر املواد 
)RoHS( الخطرة

• خاضع لضامن Biamp Systems ملدة 5 سنوات

•  منافذ إدخال/إخراج متوازية للواجهة املبارشة مع جهاز إنذار 
الحريق والطوارئ 

• 8 مداخل/مخارج للمراقبة و8 مداخل تحكم
•  اتصال شبكة مكررة وخيارات مورد الطاقة

• اتصال الطاقة والبيانات عرب كابل Ethernet واحد
• تخزين محيل للبيانات التكوين
• مفاتيح دوارة لتعريف الوحدة

• حتى 4 مداخل طوارئ منفصلة
•  ميكن برمجة 16 مدخالً إضافيًا ألغراض عامة لتشغيل رسالة 

الطوارئ أو متكني إعادة ضبط املنطقة أو كتم صوت املنطقة؛ 

ميكن تعيني الحد األقىص 10 مدخالت لكل منطقة طوارئ

•  ميكن برمجة كل مدخل لغرض عام مثل TTL أو النطاق العايل 
أو أو النطاق العايل املراقب

•  تسمح املدخالت لألغراض العامة مبراقبة القرص األريض والدائرة 
املفتوحة 

Ethernet أو RS232 حتى 500 مدخل افرتايض من خالل  •
Ethernet أو RS232 يقدم مراقبة سالمة النظام من خالل  •

• مصابيح LED للحالة
)1RU( رف قابل للرتكيب •

 ASو EN 60849 معتمد، تم التحقق  من EN 54-16  •
60849، حاصل عىل عالمة املطابقة األوروبية )CE( ومتوافق 

)RoHS( مع حظر املواد الخطرة

• خاضع لضامن Biamp Systems ملدة 5 سنوات

•  مفاتيح عالية االعتامدية لكتم صوت املصوت املحيل 
واختبار النظام وإعادة تعيي خطأ النظام

•  مصوت عايل املستوى لصوت الخطأ/اإلنذار

•  مجموعة الطاقة املزدوجة مع وصلة تعطل فقد الطاقة

•  يوفر مقاومات اإلنهاء ملدخالت اإلنذار والخطأ

•  يوفر مقاومات اإلنهاء ألي مخرجات مراقبة غري 
مستخدمة

•  مخرج الجهد الكهريب للمرجع املحدود الحايل

)1RU( رف قابل للرتكيب  •

 ASو EN 60849 معتمد، تم التحقق من EN 54-16  •
 )CE( 60849، حاصل عىل عالمة املطابقة األوروبية

)RoHS( ومتوافق مع حظر املواد الخطرة

• خاضع لضامن Biamp Systems ملدة 5 سنوات
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الخوادم
يعد MS-1 خادم رسائل عرب بشبكة يدعم وظائف استدعاء متعددة  من خالل نظام Vocia - مبا يف ذلك عرض الرسالة 

وجدولة األحداث وواجهة استدعاء VoIP وتسجيل الدخول والوصول عن بُعد.
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Model MS-1
BIAMP SYSTEMS

MSB LSB
Device ID

LAN1: Control
LAN2: CobranetTM

LAN3: VoIP
LAN4: Spare

تم تصميم TTS-1 وTTS-1nc للعمل باالشرتاك مع خادم رسالة MS-1 ( Vocia 1( لتمكني النص إلرسال الخطاب 

 Ethernet بروتوكوالت التحكم املعتمدة عىل TTS-1ncو TTS-1 يستخدم كل من .Vocia كجزء من حل نظام

باالشرتاك مع CobraNet للعمل من خالل نظام Biamp Vocia وإنشاء اإلعالنات باستخدام مجموعة من القوالب 

املعرفة من ِقبل املستخدم.
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Model TTS-1

• تخزين رسالة مسجلة وتشغيلها

• جدولة األحداث

• تخزين بيانات النظام املسجلة

•  واجهة استدعاء نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت 
)VoIP(

• دعم استدعاء مشرتك

• تخزين وخدمة تكوين النظام

• دعم خادم الوقت

•  صوت/تحكم CobraNet مع االستخدام الدينامييك 
Ethernet للحزم املتوفرة من خالل كابل

• إمكانية التحكم باألطراف األخرى عن بُعد

• مصباح LED للحالة

•  منافذ Ethernet منفصلة لتحكم بروتوكول التحكم يف 
 CobraNetو )TCP/IP( اإلرسال/بروتوكول اإلنرتنت

VoIPو

• مفاتيح دوارة لتعريف الوحدة

)1RU( رف قابل للرتكيب •

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

• خاضع لضامن Biamp Systems ملدة ثالث سنوات

•  إنشاء إعالن النص إىل حديث من أي كمبيوتر مع 
الوصول إىل الشبكة املناسبة

•  اإلعالنات بلغات وأصوات متعددة

• قوالب معرفة من ِقبل املستخدم

•  صوت/تحكم CobraNet مع االستخدام الدينامييك 
Ethernet للحزم املتوفرة من خالل كابل

• مصباح LED للحالة

• مفاتيح دوارة لتعريف الوحدة

)1RU( رف قابل للرتكيب •

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

• خاضع لضامن Biamp Systems ملدة ثالث سنوات
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جمانربلا

 DSP عملية ضبط ملعلمة Vocia تم تصميم الربنامج ليكون سهل االستخدام وبواجهة بديهية. تقدم أغلب أجهزة

بسلسلسة ثابتة والتحكم املبارش. تعرض هذه لشاشة صفحة الخصائص لـ VI-6 مع إعدادات التحكم يف الصوت 

واملبارشة؛ يتم تطبيق املرشحات إىل مستويات اإلدخال، حيث تقدم تكوين واحد محتمل. تعرض املرشحات كخطوط فردية 

.EQ يف مخطط املرشح

يتم استخدام ميزة الجدول الزمني )تلزم ويجب توفر MS-1( )موجودة أسفل خصائص العامل بواسطة النقر املزدوج عىل 

رمز العامل( لتكوين الجداول الزمنية لإلعالنات املسجلة )يلزم وجود MS-1( وأحداث الخلفية )مثل موسيقى الخلفية 

املتناسقة مع موعد األيام( وأحداث إدخال صوت املستخدم )مثل إعالن يتم بثه لفرتة زمنية محددة يف منطقة محددة(.

يدعم خادم TTS-1nc Nursecall Middleware لتحويل النص إىل كلامت عميل Windows® نفسه املستخدم 

إلدخال املقاطع النصية للتحويل إىل كلامت مثل TTS-1 القيايس. ومع ذلك، يدعم الخادم TTS-1nc واجهة تسلسلية 

RS-232 مبارشة إىل خوادم النداء  Rauland-Borg Responder من 4 أو 5 حزم للسامح بتحويل النص 
التلقايئ. يوفر أيًضا واجهة مستخدم الربنامج التي تسمح بتكوين الرسومات لخادم Middleware ومحرك القواعد 

.TTS-1nc املتوافقة املتوفر عىل

V
O
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IA

ج 
برنام

توفر الشاشة الرئيسية لربنامج Vocia نظرة شاملة سهلة ورسيعة حول الكون سواء كان يحتوي عىل عامل فردي أو متعدد. 

يعرض هذا التسلسل الهرمي كل األجهزة املضمنة يف الكون بواسطة العامل ومعرف الجهاز وحالة االتصال والتكوين، إىل جانب 

إصدار الربنامج الثابت الذي تم تحميله. تشري األلوان إىل سالمة كل جهاز مدرج. تومض عالمة تبويب إنذار النظام الشاملة 

)"إقرار اإلنذار" يف الركن العلوي األمين( عند الكشف عن إنذار أو خطأ يف النظام.
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يتم إنشاء ميزات برنامج Vocia إىل الواجهة ألي نظام صوت CobraNet باستخدام أعداد الحزمة الواضحة. ميكنك اآلن 

زيادة أنظمة الصوت املوجودة وإضافة وظائف Vocia لالستدعاء الفعيل واإلخالء الصويت.

مالحظة: يتطلب VO-4 أو VO-4e لكل أربعة مخارج CobraNet من Vocia إىل Audia. عىل سبيل املثال، إذا 

تطلب 10 مخارج من Vocia إىل Audia، سيتطلب ثالثة من VO-4 أو VO-4e إلنشاء املخرجات. ال يتطلب أي جهاز 

.Audia من Vocia إضايف للمدخالت إىل

V
O

C
IA

 C
O

B
R

A
N

E
T

رس 
ج

L
S

I-
16

/L
S

I-
16

e
 و

T
T

S
-1

/T
T

S
-1

nc
ب 

وي
ت 

ضا
عر

ست
م يدعم خادم تحويل النص إىل كلامت Vocia TTS-1 عميل Windows® املستخدم إلدخال املقاطع النصية للتحويل إىل 

كلامت. يدعم LSI-16/LSI-16e واجهة مستعرض ملراقبة أخطاء الطوارئ عن بُعد.
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