ورقة بيانات
علب موسعات اإلدخال واإلخراج  TESIRA® EX-INو EX-AECو EX-OUTوEX-IO
رباعية القنوات

تعد ك ٌل من  Tesira® EX-INو EX-AECو EX-OUTو EX-IOعلب موسع تشبه الرف تستخدم مع أجهزة  Tesira SERVERو SERVER-IOو
 .TesiraFORTÉ AVBيوفر كل موسع من هذه الموسعات إجمالي  4قنوات صوت تناظري .تعد وحدة  EX-INعلبة موسع إدخال على مستوى الخط/الميكرفون
رباعي القنوات ،كما تعد وحدة  EX-AECعلبة موسع إدخال على مستوى الخط/الميكرفون رباعي القناة مزود بميزة إلغاء صدى الصوت ( .)AECتعد EX-OUT
علبة موسع إخراج على مستوى الخط/الميكرفون رباعي القنوات ،كما توفر  EX-IOقناتين على مستوى الخط/الميكروفون وقناتين على مستوى وحدات إخراج الخط/
الميكرفون .تتواصل علب الموسع مع شبكة  Tesira AVBلتوصيل الصوت وتكوينه والتحكم به ،وتدار بواسطة .+PoE

الميزات

• تسمح علب موسع اإلدخال واإلخراج بوضع  I/Oالصوتية في مواقع بعيدة
• كما يمكن إضافة هذه الموسعات بسهولة منقطعة النظير إلى أنظمة  Tesiraو TesiraFORTÉالمثبتة حاليًا ألن احتياجات النظام تتغير وتزداد
• يسهل الهيكل الذي يشبه الرف التركيب الحذر والمناسب دون الحاجة إلى رف للمعدات
• قابل للتكوين والتحكم بالكامل عبر البرامج

الخصائص

• شبكة صوت وتحكم عبر وسيط صوت وفيديو ()AVB

• هيكل أشبه بالرف

• يعمل بواسطة PoE+

• متوافق مع حظر المواد الخطرة ( )RoHSومعتمد على معيار التشفير المتطور

• موصالت شريطية حاجزة من خالل مكوِّ ن إضافي

• خاضع لضمان  Biamp Systemsلمدة  5سنوات

• شاشات  LEDبلوحة أمامية لمؤشرات حالة الجهاز

المواصفات الهندسية والمعمارية

سيتم تعيين علب موسعات رباعية القناة لالستخدام حصريًا مع أجهزة  .Tesiraكما سيتم دمج هذه األجهزة في الهيكل األشبه بالرف و ُتدار بواسطة  .+PoEستستخدم علبة موسع
شبكة  AVBمع جميع الشبكات الصوتية إلى جانب جميع عمليات تكوين البرامج والتحكم بها .ستستقبل علبة موسع اإلدخال و AECواإلدخال/اإلخراج مدخالت تناظرية على
مستوى الميكروفون أو الخط عبر موصالت شريطية حاجزة إضافية .كما ستستقبل علبة موسع اإلخراج واإلدخال/اإلخراج اإلخراج مخرجات على مستوى الميكروفون أو الخط عبر
موصالت شريطية حاجزة إضافية .فضالً عن ذلك ،سيكون التحويل من الوضع التناظري إلى الرقمي والعكس  24بت بمعدل ترميز قدره  48كيلو هرتز .وستقوم علبة الموسع بدمج
 AES48‑2005المؤرض وممارسات  EMCكما ستتوافق مع التوجيه األوروبي ( .)EU Directive 2011/65/EUوستمتد مدة الضمان خمس سنوات .ستسمى علبة موسع
اإلدخال  .Tesira EX-INبينما تسمى علبة موسع اإلدخال المزود بـ  AECباسم  .Tesira EX-AECكما ستسمى علبة موسع اإلخراج  .Tesira EX-OUTبينما تسمى علبة
موسع اإلدخال/اإلخراج .Tesira EX-IO
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مواصفات  EX-INو EX-AECو EX-OUTوEX-IO
استجابة التردد
( 20هرتز إلى  20كيلوهرتز @  4+ديسيبل):

 0.25-/0+ديسيبل

إجمالي التشويش التوافقي  +الضوضاء (20هرتز إلى  20كيلو هرتز)*:
@ تضخيم صوت  0ديسيبل 4+ ،ديسيبل جهد في:
@ تضخيم صوت بمعدل  54ديسيبل 50- ،ديسيبل جهد في:

الطاقة الطيفية*:

 48+فولت تيار مستمر
( 7مللي أمبير/إدخال)

حديث متبادل
< ( %0.006من قناة إلى قناة @ 1كيلو هرتز)*:
< %0.040
@ تضخيم صوت  0ديسيبل 4+ ،ديسيبل جهد في:
@ تضخيم صوت بمعدل  54ديسيبل 50- ،ديسيبل
جهد في:

 20( EINهرتز إلى  20كيلو هرتز ،تضخم صوت بمعدل  66ديسيبل،
 150أوميجا)*:

<  125-وحدة ديسيبل

النطاق الديناميكي ( 20هرتز إلى  20كيلوهرتز 0 ،ديسيبل)*:

نطاق تضخيم اإلدخال (خطوات  6ديسيبل):

>  108ديسيبل معدل العينات:

طول التذييل**:

يصل إلى  100ديسيبل/ثانية الطاقة:

معاوقة المدخل (متوازن)*:

<  75-ديسيبل
 66 - 0ديسيبل
 48كيلوهرتز

يصل إلى  300متر المحوالت التناظرية/الرقمية  -الرقمية/التناظرية:

التقارب**:

<  85-ديسيبل

-24بت
 PoE+ IEEE 802.3بالفئة 4

 8kΩالتوافق:

معاوقة المخرج (متوازن)***:

200أوميجا

أقصى حد للمدخل*:

 24+ديسيبل

الحد األقصى لإلخراج***:

 24+ديسيبل

األبعاد اإلجمالية:
االرتفاع:
العرض:
العمق:
الوزن:

الفقرة  15ب من قانون وكالة االتصاالت الفيدرالية (الواليات المتحدة األمريكية)
حاصل على عالمة ( ****CEأوروبا)
مدرج بقائمة  ULو( C-ULالواليات المتحدة األمريكية وكندا)
مؤشر االمتثال التنظيمي (( )RCMأستراليا)
( EACاتحاد الجمارك األوراسي)
توجيه حظر المواد الخطرة (( )RoHSأوروبا)

 38مم
 216مم
 197مم
 1.4كيلو جرام
*** تنطبق المواصفات على  EX-OUTأو قنوات إخراج EX-IO
**** يلزم وجود جهاز إدخال  PoE+للحصول على عالمة CE

* تنطبق المواصفات على  EX-INأو  EX-AECأو قنوات إدخال EX-IO
** تنطبق المواصفات على EX-AEC

 EX-INو EX-AECو EX-OUTولوحات  EX-IOالسوداء

Model

BIAMP SYSTEMS

Tesira EX-IO

Made in USA, US and Imported Parts
www.biamp.com

+ -

1

+ -

2

Mic / Line Inputs

+ -

3

Outputs

+ -

AVB / Control

4

PoE+ IEEE 802.3at
Class 4
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