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Geral
O DVC é o núcleo de um Centro de comando de áudio inte-
grado e repleto de recursos. O Comando de voz digital DVC 
combina as capacidades de um potente processador de áudio 
digital, um gerador de mensagens de áudio acionado por 
eventos e um roteador. Projetado para uso com dispositivos 
de Ciclo de áudio digital (DAL) como amplificadores digitais 
das séries DAA2, DAX e DAA assim como o DS-DB, cada 
DVC suporta uma rede de áudio dedicada com até oito canais 
de áudio, cinco canais de comunicações de telefone com 
bombeiros, e controle e supervisão para até 32 dispositivos 
DAL. O DVC tem duas portas de áudio digital para se comuni-
car com os segmentos de fio DAL. Qualquer uma ou ambas 
as portas podem ser convertidas para fibra de multi-modo ou 
fibra de modo-simples usando os módulos de opção de fibra. 
Sistemas de áudio maiores, incorporando centenas de amplifi-
cadores, podem ser criados ligando em rede unidades DVC 
adicionais via NOTI•FIRE•NET™.

O DVC pode ser conectado em rede com os painéis da série 
ONYX® via NOTI•FIRE•NET com um NCA-2 ou com um 
NFS2-3030 (sendo executado no modo monitor de rede). Um 
DVC pode ser conectado diretamente com um único Painel de 
controle de alarme de Incêndio (FACP) NFS2-640 ou NFS2-
3030 para criar uma solução de áudio integrada independente 
também. Consulte o manual do DVC para obter detalhes.

Quando utilizado como uma capacidade do Centro de 
Comando de Áudio com Chamada de Emergência, a exibição 
do teclado DVC-KD é requerida.

NOTA: Salvo indicação em contrário, o termo “DVC” se refere ao 
DVC-EM.

Recursos
• Programável a partir da porta NUP usando VeriFire® Tools.
• Até 32 minutos de qualidade padrão ou 4 minutos de arma-

zenamento de áudio digital de alta qualidade das mensa-
gens e tons selecionados/criados pelo usuário. Suporta 
meios de fiação de pares trançados. Suporta meios de fibra 
óptica modo único e multi quando usado com módulos de 
fibra óptica. 

• Áudio digital analógico de 4 canais suportado com o DVC-
AO opcional

• Até 1000 sequências de áudio.

• Priorização de mensagem.
• As equações suportam a programação flexível para a distri-

buição de mensagens.
• Portas de áudio digital isoladas eletricamente para conexão 

direta com até 32 dispositivos de Ciclo de áudio digital 
(DAL). Configurações de estilo 4 ou 7 suportadas.

• Módulos de fibra opcionais DS-RFM, DS-FM e DS-SFM 
podem ser usados para converter uma ou ambas Portas de 
áudio digital para a operação com fibra de modo simples ou 
modo multi.

• As capacidades do DCC (Centro de controle e exibição) 
quando utilizadas com DVC-KD opcional.

• Comunicações de Telefone com Bombeiros para o condu-
tor FFT local em DVC, 32 condutores FFT do dispositivo 
local DAL e comunicação para estações de comando adi-
cionais via NOTI•FIRE•NET.

• Opção de microfone de chamada local.

• Opção de microfone remoto.
• Unidade de chamada remota de comando de voz digital 

opcional (DVC-RPU) ou modo DVC-RPU. 
• Ampla funcionalidade Todas as Chamadas quando usada 

com DVC-KD (DVC-Exibição do teclado): Todas as Chama-
das, Áreas de Evac. Ativas da Página, Áreas de Alerta Ati-
vas da Página, Áreas Inativas da Página.

• Entrada auxiliar para fontes de áudio de baixo nível analó-
gicas de 12 Vp-p. Inclui recurso de ajuste de nível de áudio 
pelo usuário.

• A entrada auxiliar aceita fontes de áudio externas, como 
chamada telefônica ou música de fundo. A entrada de alta 
impedância aceita 600 ohm, nível de linha, 1.0 VRMS, ou 
1.41 Vp-p de áudio de baixo nível. AGC selecionável, con-
trole pelo usuário do nível de áudio e supervisão de áudio 
são suportados.

• NCA-2, ou NFS2-3030 associados (programados para 
modo monitor de rede) suporta aplicações 
NOTI•FIRE•NET.

• Centros de comando de áudio múltiplos suportados via 
NOTI•FIRE•NET.

• Distribuição de um canal de áudio de chamada de nível 
padrão no NOTI•FIRE•NET.

• Três opções de modo que não são de rede independentes:

– NFS2-3030 (NUP para NUP) digital e analógico.
– NFS2-640 (NUP para NUP) apenas áudio analógico.
– NFS2-640 com NCA-2 (NUP para NUP para NUP) digital 

e analógico.

• Relê aperte-para-falar ou argumento lógico.

DVC 
Exibido utilizando a opção de montagem 

CA-2, SBB-C4, e porta ADDR-C4.

70
45

co
v.

jp
g

 

DN-7045PO:H • 05/13/2013 — Página 1 de 4



• Entrada de bus do alarme isolado, para ser usada para a 
ativação substituta de mensagens de alarme quando a 
comunicação digital normal for perdida.

Opções de instalação
O DVC fornece configurações flexíveis com base nas opções 
de chassi de uma ou duas filas que são montadas nas caixas 
de tamanho “B”, “C” ou “D” da série CAB-4.

O CA-2 suporta u DVC, microfone de chamada, telefone FFT 
opcional e local de montagem para um NCA-2 ou NFS2-
3030D CPU. A série da porta de áudio ADDR pode ser usada 
quando um CA-2 for montado nas duas filas superiores. O 
CA-1 suporta u DVC e um microfone opcional em uma única 
fila. Para aplicações de telefone para bombeiros com um CA-
1, o CFFT-1 pode ser montado na fila abaixo do CA-1.

NOTA: Para aplicações do NFS2-640/DVC utilizando dispositi-
vos DAL, um NCA-2 é requerido para anunciar os eventos do 
dispositivo DAL.
Consulte o Guia de Aplicação do Produto de Áudio do Sis-
tema DVC  (número da peça M-AG-DVC) para maiores deta-
lhes sobre aplicações do DVC).

Especificações
• Potência de 24 VCC (TB1): 24 VCC, 1,0 A, não resetável, 

potência limitada pela fonte. Fiação recomendada: Par 
trançado de 14 a 18 AWG (2,08 a 0,821 mm²).

• Portas de áudio digital, meios de fiação, A e B (TB2, 
TB3): A distância máxima por segmento é de 1900 pés 
(579,12 m) em cabo Belden 5320UJ (18 AWG, TP) FPL: 18 
AWG (0,821 mm²) de par trançado, com proteção metálica, 
de potência limitada. Consulte a documentação da fiação 
fornecida no documento P/N 52916ADD:C Adendo aos 
manuais do DVC e DAA.

• Portas de áudio digital, modos simples e multi de mídia 
de fibra óptica: (Veja as anotações abaixo)
– Módulo de opção de fibra DS-FM e DS-SFM (sem 

conexão direta DAA): 
• 6,5dB de atenuação máxima para multimodo com cabo 

de 50/125 micrômetros a 1310 nm.
• 10dB de atenuação máxima para multimodo com cabo 

de 62,5/125 micrômetros a 1310 nm.
• 30dB de atenuação máxima para multimodo com cabo 

de 9/125 micrômetros a 1310 nm.

– DS-SFM (Conexão DAA de fibra no modo simples): 
• 17dB de atenuação máxima para modo simples com 

cabo de 9/125 micrômetros a 1310 nm indo do DS-
SFM para o DAA de fibra. 

• 4dB de atenuação máxima para modo simples com 
cabo de 9/125 micrômetros indo do DAA de fibra para
o DS-SFM.  

• 12dB de atenuação mínima indo do DS-SFM para o 
DAA de fibra. 

– DS-RFM (Conexão DAA de fibra no multimodo): 
• Atenuação indo do DAA de fibra para o DS-RFM: 

• 2dB de atenuação máxima para multimodo com cabo 
de 50/125 micrômetros a 850 nm para o DS-RFM.

• 4dB de atenuação máxima para multimodo com cabo 
de 62/5/125 micrômetros a 850 nm para o DS-RFM.

• Atenuação indo do DS-RFM de fibra para o DAA: 
• 12dB de atenuação mínima*, 16 dB para ambos os tipos 

de cabos.
NOTA: 
1. Se o comprimento da fibra tiver resultados em uma atenua-
ção de menos de 12dB, um atenuador adequado deve ser 
usado.

2. A conexão de estilo ST® requerida na extremidade do DAA 
de qualquer conexão de fibra. Os conectores do estilo LC são 
requeridos para o DS-FM, DS-RFM, e DS-SFM.

• Entrada auxiliar A (AUX A, TB4): Força do sinal a partir 
da entrada de áudio analógica de baixo nível: máximo 1,0 
VRMS ou 1,41 Vp-p. A supervisão opcional é selecionável 
através da programação. Fiação recomendada: 18 AWG 
(0,821 mm²) de par trançado; máx. 14 AWG (2,08 mm²). A 
entrada auxiliar deve estar no mesmo local que o DVC.

• Entrada auxiliar B (AUX B, TB14): Força do sinal a partir 
da entrada de áudio analógica de baixo nível: 12 Vp-p nomi-
nal, 15 Vp-p máximo. A supervisão opcional é selecionada 
através da programação. Fiação recomendada: Par tran-
çado de 14 a 18 AWG (2,08 a 0,821 mm²).

• Interface do microfone remoto (TB9): Fiação recomen-
dada: Par trançado de 14 a 18 AWG (2,08 a 0,821 mm²). 
Limitado pela potência. Distância máxima entre o micro-
fone remoto e o DVC: 1000 pés (300 m).

• Interface Aperte-para-falar (TB10): Contato seco. Fiação 
recomendada: Par trançado de 14 a 18 AWG (2,08 a 0,821 
mm²).

• Bus do alarme (TB12): Limitado pela potência pela fonte. 
Fiação recomendada: Par trançado de 14 a 18 AWG (2,08 
a 0,821 mm²).

• Condutor FFT (TB13): Saída limitada pela potência. Ope-
ração Classe A (Estilo Z) ou Classe B (Estilo Y). As cone-
xões de dois fios do estilo Y requerem um resistor de 3,9K 
ohm, 1/2 watt (P/N K-3.9K). A resistência de fiação máxima 
(incluindo zona de telefone individual para o último apare-
lho de telefone) permitida é de 50 ohms, 10.000 pés (3048 
m) de distância de fiação máxima com 12 AWG (3,31 mm²) 
até o último telefone. 

• Circuitos de saída de áudio analógicos opcionais DVC-
AO (TB5, TB6, TB7, e TB8): Saídas limitadas pela potên-
cia, supervisionadas. Força do sinal: +12 Vp-p nominal, +15 
Vp-p máximo. Fiação recomendada: 18 AWG (0,821 mm²) 
de par trançado; máx. 14 AWG (2,08 mm²). Impedância 
máxima: 66 ohms.

Padrões e códigos
O comando de voz digital DVC e o DVC-EM obedecem os 
seguintes padrões:

• NFPA 72 2002 Código Nacional de Alarme de Incêndios.

• Padrão de Underwriters Laboratories UL 864, 9ª edição.
• Underwriters Laboratories of Canada (ULC) ULC-S527-99 

Norma de Unidades de Controle para Sistemas de Alarmes 
de Incêndio.

Classificações e aprovações
As classificações e aprovações abaixo se aplicam ao 
Comando de voz digital  DVC e DVC-EM. Em alguns casos, 
certos módulos podem não estar classificados por certas 
agências de aprovação ou a classificação pode estar em pro-
cessamento. Consulte a fábrica para informações sobre o 
último status de classificação.

• Classificação UL: S635.
• Classificação ULC: S635.

• Aprovado por FM.
• CSFM: 7165-0028:0224 (NFS2-3030); 7165-0028:0243 

(NFS2-640).
• FDNY: COA#6026 (NFS2-3030): COA#6025 (NFS2-640).
• Aprovado pela Cidade de Chicago: Prédio alto, Classe 1, 

Classe 2 (NFS2-3030, NFS2-640, NCA-2).
• Aprovado pela Cidade de Denver (NFS2-3030).
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• Aprovado pela PSB Corporation (Singapura) (NFS2-
3030).

Informações da linha do produto
DVC-EM: Comando de voz digital, processador de áudio digi-
tal com armazenagem de mensagens de até 32 minutos de 
áudio digital de qualidade padrão (4 minutos de alta quali-
dade). Suporta meios de fiação de pares trançados. Opções: 
Módulos de fibra DS, DVC-RPU.

DVC-RPU: Unidade de chamada remota com comando de 
voz digital. Inclui o teclado/display. Suporta meios de fiação de 
par trançado; usa os módulos de fibra DS para mídia de fibra. 
(Veja DN-60726).

DVC-KD: Teclado para anúncio e controles locais; LED de sta-
tus e 24 botões programáveis de usuário.

DVC-AO: A placa de Saída Analógica opcional DVC fornece 
quatro circuitos de saída analógicos para uso com amplifica-
dores da série AA ou XPIQ. Operação de quatro canais supor-
tada.

CA-1: Chassi, ocupa um nível de um vedamento da série 
CAB-4. O lado esquerdo acomoda um DVC e um DVC-KD 
(opcional); e o lado direito comporta um microfone CMIC-1 
microfone e sua cavidade (opcional).

CMIC-1: Unidade da cavidade do microfone e microfone 
opcionais utilizados com o chassi CA-1.

CFFT-1: O chassi CFFT-1 para o Telefone de Bombeiros é 
montado na fila diretamente sob um DVC que é montado em 
um chassi de fila única CA-1. O CFFT-1 inclui um telefone 
FFT. A placa revestidora DP-CFFT (encomendada separada-
mente, requerida) possui uma posição aberta para a monta-
gem de um anunciador ACS ou uma Placa de Módulo Vazia 
BMP-1.

CA-2: Unidade do chassi, ocupa dois níveis de um vedamento 
da série CAB-4. O lado esquerdo acomoda um DVC montado 
em um meio chassi e um NFS2-3030 ou NCA-2 montado em 
um meio chassi. A lateral direita aloja uma fonte de microfone/
telefone de mão. A unidade CA-2 inclui um microfone. A placa 
de revestimento DPA-2B é requerida (abaixo); s placa de ven-
tilação VP-2B também é requerida para configurações de fila 
superior. Portas da sérieADDR com visibilidade de dois níveis 
estão disponíveis para uso com a configuração CA-2: ADDR-
B4, ADDR-C4, ADDR-D4 (abaixo).

DPA-2B: Placa de revestimento requerida para a unidade do 
chassi CA-2.

VP-2B: Placa de ventilação requerida para configurações de 
caixa onde o DPA-2B é utilizado para a posição de duas filas 
superiores.

TELH-1: Telefone de bombeiros para uso com o DVC quando 
montado em um chassi CA-2. Encomendar separadamente.

ADDR-B4: Porta de tamanho de dois níveis projetada para 
uso com um chassi CA-2 montado nas filas superiores. As 
portas da série ADDR são similares às portas CAB-4 da série 
“DR”, mas o espaço de uma janela em branco expõe os dois 
níveis superiores do vedamento CAB-4 Use uma caixa poste-
rior SBB-B4 com o ADDR-B4. Veja DN-6857. 

ADDR-C4: Porta de tamanho de três níveis projetada para 
uso com um chassi CA-2 montado nas filas superiores. As 
portas da série ADDR são similares às portas CAB-4 da série 
“DR”, mas o espaço de uma janela em branco expõe os dois 
níveis superiores do vedamento CAB-4. Use uma caixa poste-
rior SBB-C4 com o ADDR-C4. Veja DN-6857. 

ADDR-D4: Porta de tamanho de quatro níveis projetada para 
uso com um chassi CA-2 montado nas filas superiores. As 
portas da série ADDR são similares às portas CAB-4 da série 
“DR”, mas o espaço de uma janela em branco expõe os dois 

níveis superiores do vedamento CAB-4. Use uma caixa poste-
rior SBB-D4 com o ADDR-D4. Veja DN-6857. 

DPA-1: Painel de revestimento, pode ser usado com o chassi 
CA-1 quando configurado com u DVC, DVC-KD, e CMIC-1.

DPA-1A4: Painel de revestimento, utilizado com o chassi CA-1 
quando o CMIC-1 não é utilizado. Proporciona opções de 
montagem nas duas seções diretas para dois anunciadores 
ACS ou para placas em branco.

ACT-4: Transformador de acoplamento de áudio. Utilizado 
para isolar eletronicamente condutores analógicos DCV-AO.

ACT-25, ACT-70: Transformadores de acoplamento de áudio 
para áudio de alto nível de 25V e 70V. Utilizado para isolar e 
converter áudio de alto nível para baixo nível, suportando apli-
cações com grandes números de amplificadores analógicos.

DAX-3525(E)/DAX-3570(E): 35W, 25 ou 70,7VRMS. Amplifi-
cadores de áudio digital com abastecimento de energia de 
carregamento e 2 saídas de Classe B ou Classe A, enviado 
montado no chassi. Opções: amplificador de reserva BDA-25/
70, módulos de fibra DS.

DAX-5025(E)/DAX-5070(E): 50W, 25 ou 70,7VRMS. Amplifi-
cadores de áudio digital com abastecimento de energia e 2 
saídas de Classe B ou Classe A, enviado montado no chassi. 
Opções: amplificador de reserva BDA-25/70, módulos de fibra 
DS.

DAA2-5025(E)/DAA2-5070(E): 50W, 25 ou 70,7VRMS. Ampli-
ficadores de áudio digital com abastecimento de energia de 
carregamento e 4 saídas de Classe B ou 2 Classe A, enviado 
montado no chassi. Porta RM-1, porta FFT, porta aux. de 
áudio. Suporta BDA opcional para amplificador reserva ou 
operação de 2 canais e módulos de fibra DS.

DAA2-7525(E): 75W, 25VRMS. Amplificadores de áudio digi-
tal com abastecimento de energia e 4 saídas de Classe B ou 2 
Classe A, enviado montado no chassi. Porta RM-1, porta FFT, 
porta aux. de áudio. Suporta BDA opcional para amplificador 
reserva ou operação de 2 canais e módulos de fibra DS.

DS-DB: Placa de distribuição da série digital, fornece capaci-
dades de amplificação de volume para o DVC enquanto retém 
as capacidades de distribuição de áudio digital. Pode ser con-
figurada com até quatro DS-AMPs, fornecendo condutores de 
alto nível espalhados por toda a instalação. Veja DN-60565.

DS-AMP/E: 125W, 25 VRMS, ou 100W, 70VRMS. 70VRMS 
necessita do transformador de ajuste DS-XF70V. Amplificador 
da série digital, parte do sistema DS-DB. Veja DN-60663.

DS-BDA: Amplificador digital reserva, da série digital, 25 ou 
70VRMS, pode ser configurado para atuar como uma reserva 
individualizada para os amplificadores DS-AMP/E. Pode tam-
bém ser programado para fornecer um segundo canal de 
áudio para um DS-AMP. Veja DN-60663.

BDA-25, BDA-70: Amplificador digital reserva, 25 ou 
70.7VRMS, pode ser configurado para atuar como uma 
reserva individualizada para os amplificadores da série DAX e 
DAA2. Para a série DAA2 apenas, suporta operação de 
segundo canal alternativo.

DS-RFM, DS-FM, DS-SFM: Módulos de conversão de fibra 
para o DVC, placa de distribuição DS-DB, e amplificadores 
das séries DAX e DAA2. Veja DN-60633.

Amplificadores de áudio digital da série DAA: Os amplifica-
dores da série DAA Legacy são compatíveis com os sistemas 
DVC rodando o SR4.0. Para os amplificadores da série DAA-
50, veja DN-7046. Para a série DAA-7525, veja DN-60257.

– DAA-5025: Unidade do Amplificador de Áudio Digital 
50W, 25Vrms com placa de fornecimento de energia 
DAA-PS, enviada montada em seu chassi. Suporta meios 
de fiação de pares trançados. (Para os meios de fibra 
óptica modo multi, encomende o DAA-5025F. Para os 
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meios de fibra óptica monomodo, encomende o DAA-
5025SF.) 

– DAA-5070: Unidade do Amplificador de Áudio Digital 
50W, 70,7Vrms com placa de fornecimento de energia 
DAA-PS, enviada montada em sue chassi. Suporta meios 
de fiação de pares trançados. (Para os meios de fibra 
óptica modo multi, encomende o DAA-5070F. Para os 
meios de fibra óptica monomodo, encomende o DAA-
5070SF.) 

– DAA-7525: Unidade do Amplificador de Áudio Digital 
75W, 25Vrms com placa de fornecimento de energia 
DAA-PS. Enviado montado em seu chassi (sem carrega-
dor de bateria na placa de fornecimento de energia DAA-
7525). Suporta meios de fiação de pares trançados. 
(Para os meios de fibra óptica modo multi, encomende o 
DAA-7525F. Para os meios de fibra óptica monomodo, 
encomende o DAA-7525SF). 

SEISKIT-CAB: Kit sísmico para os gabinetes da série CAB-4. 
Inclui o suporte de bateria para duas baterias de potência 
sônica de 26AH e cinta do telefone TELH-1. Veja o documento 
53829.

SEISKIT-DAA: Kit sísmico para os amplificadores das séries 
DAA, DAA2 e DAX, requeridos quando usar o chassi CHS-
BH1. Inclui suporte de baterias para duas baterias de potência 
sônica de 12 AH. Veja o documento 53851.
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Este documento não foi elaborado para fins de instalação.
Procuramos manter a informação dos nossos produtos precisa e atualizada.

Não podemos abranger todas as aplicações específicas ou prever todos os requisitos.
Todas as especificações estão sujeitas a possíveis mudanças sem aviso prévio.

Para obter mais informação, contate a Notifier. Telefone: (203) 484-7161, FAX: (203) 484-7118.
www.notifier.com

Fabricado nos EUA.
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