
1. SINAL RDS 
Atende as especificações CENELEC EN50067, NSRC standard e 
protocolo UECP V6.01
 1.1. - Modulação

 1.2 - Frequência central

 1.3 - Largura de banda

 1.4 - Nível RDS máximo na saída ONLY RDS

 1.5 - Nível RDS máximo na saída MPX + RDS

 1.6 - Distorção Linear

 1.7 - Relação de portadora

 1.8 - Supressão de portadora

2. SINCRONIZAÇÃO 
 2.1 - Externa

 2.2 - Interno

3. INPUTS
 3.1 - SYNC OR MPX

 
4. OUTPUTS
 4.1 - MPX + RDS

 4.2 - ONLY RDS

5. INTERFACE
 5.1 - GPIO

 5.2 -  RS-232

 5.3 -  TCP/IP

 5.4 -  USB

 
6. SERVIÇOS RDS

7. PAINEL FRONTAL
 7.1 -  Display

8. DADOS GERAIS
 8.1 -  Fonte de alimentação

 8.2 -  Temperatura de operação
C

 8.3 -  Dimensões:

 8.4 -  Peso:
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Soluções
Inteligentes
para Broadcast.

público
     diferenciada!

Painel Frontal

Interface
USB Frontal

Display OLED
de alto contraste

Jog Wheel para configuração dos
parâmetros através do painel

Fonte de Alimentação
Bivolt Automática

Interface
USB Traseira

Interface
Ethernet

GPIO para controle
e supervisão remota

Contato para
Anúncio de Tráfego

Saída somente
do sinal RDS

Saída do sinal 
RDS + MPX

Entrada de sinal MPX
ou Sincronismo

Interface
RS-232

Painel Traseiro

Ajuste os principais parâmetros direto do seu 
navegador de internet, em uma interface 
intuitiva e de fácil operação.

P
apresenta sua versão de encoder RDB/RBDS (Radio Data System) 

desenvolvido com a tecnologia mais avançada disponível 
atualmente e possui recursos e funções exclusivas não encontra-

pode ser usada como controle e supervisão (simples) remota de 

Messages. Esta interface possibilita uma maior interação do 

proveito da tecnologia e uso mais inteligente do equipamento.

-
são de várias outras informações sobre a emissora em formato texto: 

precisamente sincronizado com um servidor NTP garantindo 
-

RS-232 ou USB. Para softwares de automação que não estão 

sistema de automação e as envia ao equipamento. 

quanto no padrão europeu - RDS - em conformidade com as 

suporta UECP e RT+ e Song Tagging.

momento de realizar as configurações do produto. Sua interface 
-

va e prática no momento de sua configuração e tem compatibilida-
de com todos os navegadores atualmente existentes no mercado. 

AF
Alternative Frequency ou Frequência AlternativaRT

Radio Text

. 

PI
Programme Identification ou Identificação de Programa

É importante lembrar que nem todos os receptores 
de rádio implementam a totalidade dos grupos que 

o RDS é capaz de transmitir. As funções mais 
comuns são mostradas ao lado.

Uma série de outros parâmetros podem ser 
configurados no equipamento e são detalhados no 

manual de uso do produto.

TA/TP

Traffic Announcement / Traffic Programme ou 
Anúncio de Tráfego / Programa de Tráfego

CT
Clock Time ou Relógio

PS
Programme Service

PTY
Programme Type ou Tipo de Programa

atualização do equipamento. Tudo da forma mais fácil e intuitiva possível.

O Acadia foi projetado com vários diferenciais em relação aos demais encoders disponíveis no mercado mundial se 
tornando o equipamento mais completo existente na atualidade. Quer ser completo e diferente? Use Acadia em sua 
emissora e abra novas portas de interação com seus ouvintes! Além de falar, agora você também pode escrever...

-
do com o usuário e possibilitando a configuração total do equipa-

sendo mostrados no receptor do ouvinte.
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