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STL acessível dealta qualidade , ou Áudio por IP multipontos
O Bridge-IT XTRA da Tieline é um codec 
de áudio estéreo via IP, ponto a ponto 
e multipontos, de 1 UR com custo 
acessível, alto desempenho, com todos 
os recursos do codec IP Bridge-IT e 
mais alguns.

O Bridge-IT XTRA inclui, por padrão, 
recursos adicionais como todos os 
algoritmos, fonte de alimentação dupla, 
saída de fones estéreo no painel frontal 
e 4 E/S GPIO . Ele também inclui uma 
interface SD/SDHC para reprodução de 
áudio e atualizações de fi rmware.

Aplicações de áudio por 
IP
O Bridge-IT XTRA permite transportar 
fl uxos de áudio de forma simples e 
efi caz, em redes de dados por IP como 
redes locais com ou sem fi o, redes 
remotas, internet, IP via satélite, 
WiMAX e Wi-Fi. Ele é ideal para: 

• Enlaces STL (estúdio-transmissor)
• Enlaces entre estúdios (SSL)
• Multi-unicasting via IP 
• Multicasting via IP em redes 

compatíveis com IP
• Enlaces simples de transmissão 

remota

Áudio por IP acessível
O Bridge-IT XTRA tem uma interface 
completa no painel frontal que inclui 
botões de navegação, visor LCD, 
medidores ppm e um teclado para 
discagem. O Bridge-IT XTRA tem todos 
os conectores de entrada comuns em 
radiodifusão, encontrados em codecs 
completos. Saídas simultâneas de 
áudio analógico e digital AES/EBU, com 
conectores XLR , e saída estéreo para 
fones P10 (6,35 mm) nos painéis frontal 
e traseiro.

SmartStream PLUS e 
Fuse-IP…
Ninguém gosta de 
engarrafamentos, 
muito menos 
no tráfego de 
pacotes IP na 
rede.

Com as 
tecnologias 
SmartStream 
PLUS e Fuse-IP* da Tieline, o 
gerenciamento automático de buff er de 
jitter e as estratégias de correção de 
erro, você garante um tráfego livre na 
supervia de informações. 

Tecnologia do algoritmo
O Bridge-IT XTRA tem áudio linear a 16 
ou 24 bits, 48 kHz, sem compressão, 
oferecendo um som cristalino e com 
baixa latência. Os algoritmos padrão de 
radiodifusão disponíveis incluem:

• AAC-LC e AAC-HE v.1 e v.2
• AAC-LD, AAC-ELD
• aptX® Enhanced
• MPEG Layer 2
• Tieline Music (15kHz)
• Tieline MusicPLUS (22kHz) tem áudio 

estéreo com retardo de codifi cação 
de 20 ms a 96 Kbps, permitindo uma 
grande economia nos custos de redes 
IP.

• G.711 (Lei µ e Lei A)
• G.722
• Reprodução de MP3 de um cartão SD/

SDHC.
• Opus

Compatibilidade

O Bridge-IT XTRA se conecta a qualquer 
marca de codec IP compatível com SIP, 
usando algoritmos padrão do setor, 
como LC-AAC, HE-AAC, MPEG Layer 
2, G.711 e G.722. O Bridge-IT XTRA é 
compatível com a norma EBU N/ACIP 

Tech 3326 usando SIP para conexão 
com codecs e dispositivos de outras 
marcas. Ele também é compatível com 
fl uxo de dados via internet/satélite e 
rádio HD.

Conexões múltiplas para 
transmissão

Envie áudio estéreo em multicast em 
redes compatíveis para um número 
ilimitado de destinos, ou até 6 fl uxos de 
áudio estéreo multi-unicast, na Internet 
ou em redes remotas.

*O Bridge-IT XTRA só tem uma interface de rede local
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Especificações de entrada/saída
Entradas de áudio analógico
Saídas de áudio analógico
Entrada AES3
Saída AES3
Fones de ouvido
Impedância da entrada de áudio
Impedância da saída
Nível de corte
Conversores A/D e D/A
Resposta de frequência
Distorção harmônica total
Relação sinal/ruído

2 XLR fêmea (Canal 1 mic/linha; canal 2 somente linha)
2 XLR macho
1 XLR fêmea (Entr. canal 1; compartilhada com entrada analógica Can. 1)
1 XLR macho
1 plugue 6,35mm (1/4”) nos painéis frontal e traseiro (uma saída)
Alta impedância > 5K ohms
<50 ohms balanceada
+22 dBu (entrada e saídas)
24 bits
20 Hz a 22 kHz
<0,0035 dB em +4 dBu, não compensado
 >90 dB em +22 dBu, não compensado

Frequências de amostragem 

Frequências de amostragem IP 8kHz (G.711), 16kHz (G.722), 32kHz, 44,1kHz, 48kHz

Algoritmos

IP Tieline Music, Tieline MusicPLUS, G.711, G.722, MPEG Layer 2, Opus
AAC-LC, AAC-HE v1 e v2, AAC-LD, AAC-ELD, Enhanced apt-X 16/24 bits, MP3 Playback,
PCM Linear 16/24 bits (sem compressão)

Interfaces de dados e  controle

USB
LAN (Rede local)
Portas de controle GPIO
Serial

Protocolos

Porta host USB 2.0 (Tipo B) no painel traseiro
Conector RJ45 10/100
4 entradas com isolamento óptico e 4 saídas de relé estado sólido via conector DB-15
RS232 até 115 kbps com ou sem controle de fluxo CTS/RTS via conector DB9 fêmea, pode ser usado como canal de dados 
proprietários
SIP (EBU N/ACIP 3326 compliant), RTP, DHCP, SNMP, DNS, HTTP, IGMP, IPv4/IPv6, RTCP, STUN, SSL Security Certificate

Interfaces no painel frontal

Tela
Slot de cartão SD/SDHC
Teclado
Navegação

LCD monocromático 128 x 64
Suporta cartões Flash SDHC para programa e backup de áudio em caso de falha
Teclado de 20 teclas
Teclado de 5 teclas

Geral

SmartStream PLUS
Dimensões
Peso
Consumo de energia
Temperatura de operação
Umidade relativa

Buffer de jiter automático, correção de erro adiante e estratégias de ocultação de erro, streaming por IP duplo redundante
482mm (L) x 44mm (A) x 163mm (P) incluindo conectores traseiros
1,6 kg
~12W uma fonte, ~18W duas fontes, duas tomadas IEC em 240 Vca 
0 °C a 50 °C
20% até 70% (0 a 35 °C) sem condensação
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Backup de áudio

Insira um cartão de backup SD/SDHC com áudio MP3 ou 
linear e o Bridge-IT XTRA reproduzirá automaticamente 
esse áudio se o serviço IP falhar.

Interfaces de controle remoto

Tem 4 entradas e saídas de controle (DB-15) e a interface 
ToolBox via Web permite controle personalizado dos relés 
e das conexões de dados auxiliares via RS232.

Américas
Tieline America LLC
7202 E. 87th Street, Suite #116,
Indianapolis, IN 46256
Discagem gratuita: 888-211-6989
Tel : +1 (317) 845-8000
Fax: +1(317) 913-6915
E-mail: sales@tieline.com

Internacional
Tieline Pty Ltd 
4 Bendsten Place
Balcatta WA 6021 Australia

Ph: +61(0)8 9413 2000
E-mail: info@tieline.com
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