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SEÇÃO 1 – DADOS GERAIS 

1.1 – INTRODUÇÃO 

 Parabéns pela compra do Link IP AIL-100 – Encoder e Decoder –, um equipamento desenvolvido dentro dos padrões 

de qualidade ISO9001 que proporcionam qualidade, garantia e confiabilidade. Investimento inteligente, resultado 

surpreendente! 

1.2 – APRESENTAÇÃO 
  

 O Link IP AIL-100 é produzido dentro de um rígido controle de qualidade, garantindo assim elevada confiabilidade. Para 

que, aliado a esta qualidade, haja um desempenho perfeito do equipamento, torna-se necessário uma leitura atenta do manual 

no momento da instalação, atendendo corretamente todas as instruções contidas nele.  

 O AIL-100 foi desenvolvido como uma solução de encoder e decoder de estúdio baseado em IP. Tem como função 

principal a transferência de conteúdo de áudio de um estúdio para outro. O aplicativo pode ser configurado como link Simplex 

ou Full Duplex, transmitindo de maneira Unicast ou Multicast, e para receber o stream, caso o dispositivo seja localizado por 

um gateway. O protocolo RTP sobre UDP foi usado para garantir a baixa latência e um bom fluxo de áudio ao mesmo tempo. 

Este manual apresenta informações sobre os modelos AIL-100 Encoder e AIL-100 Decoder. 

A melhor tecnologia aliada à excelência em atendimento, faz a Teletronix se posicionar como líder no mercado 

de radiodifusão! 

1.3 – ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Na última página deste manual encontra-se o Certificado de Garantia que, além de conter informações sobre a garantia 

do seu equipamento, alerta sobre o fato deste poder ser aberto somente por pessoas autorizadas pela Teletronix. Caso o 

equipamento seja manuseado ou adulterado por pessoas não autorizadas, ou haja qualquer sinal de violação do lacre de 

segurança, a garantia será imediatamente cessada e a Teletronix isenta de quaisquer responsabilidades perante a ANATEL. 

 

1.4 – INSPEÇÃO NO ATO DO RECEBIMENTO 
  

 Todo equipamento Teletronix é inspecionado e testado pelo Controle de Qualidade da empresa antes de sua liberação 

à transportadora. Se ao receber o equipamento encontrar qualquer irregularidade, notifique imediatamente seu revendedor ou 

a empresa responsável pelo transporte, pois os danos encontrados foram causados por falhas de transporte ou de 

armazenamento. 

 Em caso de dúvida, não ligue o equipamento! Consulte-nos antes que sua dúvida se torne efetivamente um problema. 
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SEÇÃO 2 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Tabela 1: Características gerais. 

Distorção harmônica < 0,035 

Relação sinal/ruído >70dB 

Temperatura de operação 0 - 50°C 

Tensão de Alimentação 90 Vac – 240 Vac, 50 Hz/60 Hz 

Dimensões (mm) 44 x 482 x 240 

Consumo máximo Encoder: 11W (220 Vac) / Decoder: 14W (220 Vac) 

 

Tabela 2: Características de transmissão 

Características Elétricas 5Vdc, 1,6W max. 

Ethernet 10/100Mbps: 1 em Phy 2 em MII (Phy externo requerido) 

Banda Conexão de no mínimo 2Mbps 

Interface de áudio 

Entrada Stereo: 2.2 VPP max, com ajuste de sensibilidade 

Resposta em frequência: 20 Hz a 20 kHz (-3 dB) 

Faixa dinâmica: 87 dB, SNR -87 dB, THD <0.01% (-3dBFS) 

Saída Stereo: 3 VPP max, volume, bass and treble ajustáveis 

Resposta em frequência: 20 Hz a 20 kHz (-3dB) 

Faixa dinâmica: 94 dB, SNR -94 dB, THD <0.03% (-3 dBFS) 

Formatos de áudio 

PCM, G.711, G.722, Ogg Vorbis, MP3 

AAC+ 

MP3, codificação/decodificação a 192/320 kbps 

PCM 16 bit and 8 bit (µLaw, aLaw) @ 8 a 48 kHz 

Interfaces 

LEDs de 2 cores para indicar o status da Ethernet – Ready e 

Stream 

4 saídas e entradas para operações gerais 

Reset configurável no display  

1-wire bus 

Figura 1: Link IP AIL-100. 
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USB para playlist off-line 

Sistema de operação 
Integrada, SO robusto, IP com suporte para TCP/IP, UDP, RTP, 

SIP, DHCP, Multicast/IGMP. 

Interface da aplicação 
Web server integrado (controle/configuração), baseado em 

Browser com interface de controle via Ethernet. 

 

Tabela 3: Características do Codificador e Decodificador – Encoder e Decoder. 

PCM linear 16bit 8 kHz – 48 kHz 

PCM logarítmico 8bit (µLaw / aLaw) 8 kHz – 48 kHz 

G.722 16 kHz 

Ogg Vorbis 48 kHz / 500 kbps 

MPEG1 & MPEG2 Layer 3 (MP3) 
8 kHz – 48 kHz / 32 kbps – 320 kbps, com bitrate constante 

(CBR) e bit rate variável (VBR) 

HE-AAC v2 (AAC+) * 
8 kHz – 48 kHz / acima de 576 kbps, com/replicação 

espectral de banda (SBR), com/sem estéreo paramétrico (PS) 

* - Característica do Decodificador. 

Tabela 4: Linha de entrada e conversão Analógica/Digital. 

Parâmetros Valor Unidade 

Nível de entrada de clipping (ganho de entrada em 0 dB) 

0.78 

2.21 

0.06 

VRMS 

VPP 

dBu 

Impedância analógica de entrada 2000 Ω 

Resposta em frequência (-3dB) @ amostra de 48 kHz PCM 20 – 22750 Hz 

Relação sinal/ruído (SNR) -87 dB 

Faixa dinâmica (16 bit – teórico) 96 dB 

Distorção harmônica total (THD @ -3dBFS) 0.009 % 

Isolação intercanais (Stereo Cross Talk) -87 dB 

 

Parâmetros Valor Unidade 

Tensão de Bias 2.0 – 3 VDC 

Corrente máxima de Bias 2 mA 

Nível de entrada de clipping (com ganho na entrada de 

0dB e ganho no microfone de 21dB*) 

0.111 

-26.9 

VPP 

dBu 

Impedância de entrada analógica (diferencial) 18 kΩ 

Resposta em frequência (-3dB) @ amostra 48 kHz PCM 21 – 22’750 Hz 



 

 

 

As especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Para uma lista completa das especificações atualizadas visite sempre o site www.teletronix.com.br 

  6 

Relação sinal/ruído da entrada de linha analógica (SNR) -73 dB 

Faixa dinâmica (16 bit – teórico) 96 dB 

Distorção harmônica total de entrada (THD @ -3dBFS) 0.018 % 

 

* - ganho de entrada selecionado de -3dB a +19.5dB em passos de 1.5 dB juntamente com o software de ganho do microfone de valor de 

+21dB a +43.5dB com passo de 1.5dB. 

Tabela 5: Linha de saída e Conversão Digital/Analógica. 

Parâmetros Valor Unidade 

Tensão de saída – escala completa (pico a pico) 

0.844 

2.39 

0.745 

VRMS 

VPP 

dBu 

Impedância analógica de entrada 16 Ω 

Resposta em frequência (-3dB) @ amostra de 48 kHz PCM 1 – 21500 Hz 

Relação sinal/ruído na saída (SNR) -94 dB 

Faixa dinâmica (16 bit – teórico) 96 dB 

Distorção harmônica total de saída (THD @ -3dBFS) 0.029 % 

Isolação intercanais (Stereo Cross Talk) -66 Db 

 

2.1 – CONFIGURAÇÕES AIL-100 

 Configuração via WebServer; 

 Até 4 destinos de transmissão de áudio; 

 Funcionalidade configurável de “fluxo no nível” com tempo limite de inatividade; 

 Formato de áudio, qualidade de áudio e taxa de amostragem configuráveis; 

 Delay de RTP configurável no lado do decodificador; 

 Fonte de entrada, ganho de entrada e nível de saída configuráveis; 

 Itens de segurança configuráveis; 

 Display LCD para leituras e configurações. 

 

2.2 – CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

 Codificação G.711, G.722, PCM, MP3; 

 Decodificação linear AACplus, MP3, Ogg Vorbis, G.711, G.722, PCM linear; 

 IP Streaming via TCP, UDP, RTP, Multicast; 

 Entradas e saídas de áudio balanceadas e desbalanceadas; 

 Playlist off-line em caso de perda de conexão (decoder). Ver condições na seção 6. 

SEÇÃO 3 – OPERAÇÃO  
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3.1 – CUIDADOS INICIAIS 

Verificações básicas que devem ser realizadas antes da operação do equipamento:  

 Cabos e conectores: conferir as conexões dos cabos ligados ao equipamento, bem como as condições dos conectores 

e dos cabos; 

 Alimentação: observar se o equipamento está devidamente alimentado com sua tensão nominal (ver sessão 2); 

 Aterramento: verificar se o equipamento está aterrado corretamente em seu ponto no painel traseiro; 

 Ventilação: O aparelho deve estar situado de modo que sua localização ou posição não obstrua a ventilação; 

 Calor: O aparelho deve estar situado longe de fontes de calor, como radiadores, fogões ou outros aparelhos (incluindo 

amplificadores) que produzem calor; 

 Fontes de Energia: O aparelho deve ser conectado somente a fonte de energia especificada. 

3.2 – CONSIDERAÇÕES SOBRE O RECEBIMENTO 
 

 Ao receber o equipamento verifique se a caixa encontra-se íntegra e fechada, sem nenhum tipo de abertura. Ao retirar 

o equipamento, verifique se os lacres de segurança nas tampas superior e inferior estão inteiros. 

O equipamento deve ser acompanhado dos seguintes itens: cabos de força para as fontes, cabo para conexão ethernet, 

conectores para as saídas e entradas de áudio, um CD com o manual do equipamento.  

 

3.3 – PAINEL FRONTAL  

 

 

1. Microfone; 

2. LED Ready; 

3. LED Stream; 

4. Display; 

5. Teclas de navegação; 

6. USB Playlist (para Decoder) – ver Seção 6.  

 

 

 

Figura 2: Painel frontal do Link. 
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3.4 – PAINEL TRASEIRO 

 

 

1. Saídas de áudio; 

2. Ethernet; 

3. Entradas de Telemetria; 

4. Saídas da Telemetria (relés 1, 2, 3, 4); 

5. Entradas de áudio; 

6. Chave liga/desliga fonte; 

7. Alimentação fonte; 

8. Aterramento. 

3.5 – INSTALAÇÃO 
 

 Instale o equipamento atento ao item 3.1 no local designado. As configurações via Webserver são descritos na seção 

4. As configurações via Display estão descritas na seção 5. Note que na seção 4 existem as configurações para o Encoder e 

Decoder. Fique atento ao tipo de configuração que está sendo instalada no local. 

 

3.6 – DIAGRAMA DE LIGAÇÃO ENCODER E DECODER 

 
 A ligação do AIL-100 é encontrada no arquivo que acompanha esse manual – Link IP AIL-100 – cabos e conectores.  

SEÇÃO 4 – WEBSERVER 

 

 No WebServer é possível fazer as configurações no Link IP, tanto no Encoder quanto no Decoder. Ao ligar o equipamento 

é possível fazer as configurações por um browser. Digite o endereço IP do equipamento, presente em uma etiqueta na parte 

externa, no seu browser de preferência (Microsoft Edge, Explorer, Chrome, Mozila Firefox). Confira se o cabo Ethernet está 

conectado na rede. 

 

 

 

 

Figura 3: Painel traseiro do Link. 
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4.1 – CONFIGURAÇÃO UNIDIRECIONAL – HALF-DUPLEX 

4.1.1 – LINK UNIDIRECIONAL – DIRETA 

 

 

 Para que o sistema funcione como simplex (half-duplex), configure o equipamento da seguinte maneira: 

1. Com o webserver aberto, clique em Location no menu superior, selecione Studio Encoder e clique em Apply; 

2. Clique no menu superior Configuration, então em Basic Configuration no menu do lado esquerdo da tela. Em 

Stream Method, selecione Push (RTP), configure o URL para o endereço IP/nome DNS do transmissor válido e a 

porta (Port) para o número da porte de destino do dispositivo. Clique em Apply; 

3. No Decoder, em Location no menu superior, selecione Transmitter Decoder e clique em Apply; 

4. Em Configuration e em Basic Configuration, configure o Stream Method para Push (RTP), o URL para 0.0.0.0 e 

Port com o mesmo valor da porta inclusa no item 2. Clique em Apply. 

4.1.2 – LINK UNIDIRECIONAL – COM FIREWALL 

 

 

Figura 4: Configuração half-duplex. 

Figura 5: Configuração half-duplex com firewall. 
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Para que o sistema funcione como simplex (half-duplex) com o decoder protegido por firewall. O protocolo BRTP Barix 

permite que o decoder se mostre ao encoder. Para que essa configuração funcione é preciso que o Encoder tenha uma 

comunicação internet. 

1. Com o webserver aberto, clique em Location no menu superior, selecione Studio Encoder e clique em Apply; 

2. No Decoder, em Location no menu superior, selecione Transmitter Decoder e clique em Apply; 

3. Clique no menu superior Configuration, então em Basic Configuration no menu do lado esquerdo da tela. Em 

Stream Method, selecione Pull (BRTP), configure o URL para o endereço 0.0.0.0 e a porta (Port) para o número 

BRTP do Decoder. Clique em Apply; 

4. Em Configuration e em Basic Configuration, configure o Stream Method para Pull (BRTP), o URL para um 

endereço IP/URL válido do Encoder e Port com o mesmo valor da porta inclusa no item 3. Clique em Apply. 

4.2– WEBSERVER ENCODER – AIL-100 
 

4.2.1– TELA INICIAL 

A tela inicial indica todas as configurações presentes no AIL-100 - Encoder. 

 

 

1. Site Type: configuração corrente; 

2. Stream Mode: configuração corrente inicial para o streaming para os destinos; 

3. Keep-Alive: configuração que indica a sincronização com o outro Link IP conectado; 

4. Connection Status: estado atual de conexão; 

5. Incoming Stream Status: estado atual de streaming (On/Off); 

6. Outgoing Stream Status: estado atual de streaming de saída (On/Off); 

7. Audio Input: indica a entrada selecionada; 

Figura 6: Tela inicial do WebServer. 
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8. Audio Format: indica o formato do áudio de entrada, ou o local do formato de áudio se não há um RTP válido 

na entrada; 

9. Input/Output Audio Level: mostra as entradas e saídas de nível de áudio em dB e um gráfico de barras dos 

níveis de pico; 

10. Relay 1 to 4: exibe o status das entradas no Encoder remoto ou Decoder remoto; 

11. Remote Inputs: estado da entrada remota – verde é ativa, cinza é inativa; 

12. Local Inputs: estado da entrada local – verde é ativa, cinza é inativa; 

13. Local Relays: estado dos relés locais – verde é ativa, cinza é inativa. 

 

4.2.2 – LOCATION 

Esse item está no menu superior em Location. Aqui é selecionado o modo de operação do dispositivo. Ao finalizar, 
clique em Apply. 
 

 

1. Site Type: nesse menu pode-se selecionar os quatro tipos de configuração de dispositivos disponíveis. Ao aplicar a 

alteração, na seção Configuration, o webserver vai mostrar as opções disponíveis para que as demais configurações 

sejam feitas. 

 

 4.2.3 – CONFIGURAÇÕES 

 Nesse menu – Configuration – são mostradas todas as configurações disponíveis para o tipo de dispositivo configurado 

em Location. 

 4.2.3.1 – CONFIGURAÇÕES BÁSICAS 

 Ao clicar em Configuration na barra superior da tela, aparecem as opções de configuração do Encoder. Em Basic 

Settings no menu esquerdo são configurados os métodos de Stream, o URL e a porta de comunicação. Essa tela permite a 

configuração mais rápida de parâmetros importantes para o funcionamento do dispositivo. 

 

 

Figura 7: Configurações básicas. 
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1. Outgoing Stream: permite a configuração do destino via endereço IP (URL) e porta de comunicação. 

 

 4.2.3.2 – NETWORK 

 Na mesma tela, no item Network são configurados os parâmetros de rede para comunicação, como IP Address, DNS, 

Gateway, DHCP. 

 

 

1. IP Address: configure os 4 (quatro) campos do endereço de IP se for utilizada um IP estático para uma LAN interna – 

extremamente recomendado. O valor 0.0.0.0 habilita os endereços IP a encontrar os endereços de IP nessa ordem: 

BOOTP, DHCP, IPzator e AutoIP – não é ativa com o IP estático ativo. Para o uso do DHCP (endereço 0.0.0.0) é 

necessário que se tenha um servidor DHCP na sua rede.  

Encoder – 192.168.0.90 

2. Netmask: configure a sub-máscara da rede; 

3. Gateway IP Address: configure o IP padrão da rede; 

4. DNS: configure o endereço IP do DNS; 

5. Syslog Address: mensagem de destino para o servidor – se 0.0.0.0 (padrão) as mensagens são transmitidas; 

6. DHCP Host Name: configure esse campo para um hostname descritivo para identificar o dispositivo no servidor DHCP; 

7. Web Server Port: configure a porta de escuta WEB UI; 

8. QoS/DSCP: configure a Qualidade de Serviço/valor DSCP. Se esse serviço for configurado, o QoS no cabeçalho do IP 

será configurado para esse valor enquanto envia pacotes para os roteadores e hosts destino. Isso substitui o valor do 

IP4 ToS e usa o mesmo byte. Os valores válidos são de 0 a 63 e o padrão é 0 (não definido). 

 

 4.2.3.3 – STREAMING 

 Em Streaming é possível configurar até 8 endereços de IP para codificação dos dados – método de streaming, URL e 

Figura 8: Configurações de rede. 
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Porta.  

 

 

1. Stream Destinations:  são possíveis 8 configurações de destinos, sendo configurados com o método de streaming, 

URL e Porta de comunicação.  

a. Push (RTP) – para destinos usando RTP sobre UDP.  

b. Multicast – para stream para um grupo Multicast de destino.  

c. Pull (BRTP) – para aguardar por um ponto remoto requerido por BRTP, ele vai “aprender” o IP e a porta do ponto 

que foi solicitado e, em seguida, responder com o áudio que foi detectado no IP destino. 

2. Streaming Mode: permite selecionar as condições para iniciar o streaming para os destinos remotos. Nota: se essa 

opção estiver configurada como Never mas o IP e a Porta estão configurados, o dispositivo vai enviar os dados de 

qualquer forma. 

3. Input Trigger Level: ative o nível de entrada de áudio se “send on level” está selecionado. Faixa aceita: 0 a 32767 

(padrão: 1000). 

4. Inactivity Timeout: o stream inicia e para depois de milissegundos: 

a. Para “send on input1/input2” se o botão for pressionado e liberado em seguida (para prevenir acidentes durante 

o processo); 

b. Para “send on level” se a entrada de áudio é mais ou menos que “Input Trigger Level” (padrão: 1000 msec). 

5. Keep-Alive Period: configure um período para manutenção do peer remoto; 

 

 4.2.3.4 – ÁUDIO 

 Em Audio são configurados o formato de áudio, sample rate, fonte de entrada de áudio, entrada de ganho, nível de 

Figura 9: Streaming. 
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saída e o nível de offset. 

1. Input Source: escolha a fonte de entrada. Linha mono e entrada de microfone são do tipo mono, os outros estéreo. 

A configuração padrão é Line Stereo.  

2. Input Gain: selecione o ganho de entrada para a linha analógica. 

3. Microphone Gain: selecione o ganho desejado de entrada do microfone. Visível para dispositivos que suportam a 

entrada de microfone. 

4. Output Audio Level: selecione o volume de entrada, em dB. O volume máximo depende do tipo de hardware e 

normalmente possui valor de 0dB, mas em alguns dispositivos podem ser +12dB. 

5. Output Audio Level Offset: selecione o volume de saída de offset, em dB. Quando configurado para Auto, o ajuste 

automático é feito da aplicação, quando um hardware específico é solicitado. 

 

 4.2.3.5 – I/O AND CONTROL 

 Em I/O and Control são configuradas as indicações dos LEDs no painel frontal, os modos dos relés internos e algumas 

informações de rede. 

 

 

Figura 10: Configuração de áudio. 

Figura 11: Configuração de entradas e saídas. 
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1. Relay Mode: selecione o modo do relé. Nota: as informações são transferidas do encoder para o decoder por um 

keep-alive packet. Se a opção keep-alive estiver desabilitada, nenhuma informação relacionada com o estado da 

entrada será transferido para o dispositivo remoto. 

 

4.3 – WEBSERVER DECODER – AIL-100 

4.3.1 – TELA INICIAL 

 A tela inicial indica todas as configurações e status do Decoder.  

 

 

1. Site Type: configuração corrente; 

2. Stream Mode: configuração corrente inicial para o streaming para os destinos; 

3. Keep-Alive: configuração que indica a sincronização com o outro Link IP conectado; 

4. Connection Status: estado atual de conexão; 

5. Incoming Stream Status: estado atual de streaming (On/Off); 

6. Outgoing Stream Status: estado atual de streaming de saída (On/Off); 

7. Audio Input: indica a entrada selecionada; 

8. Audio Format: indica o formato do áudio de entrada, ou o local do formato de áudio se não há um RTP válido 

na entrada; 

9. Input/Output Audio Level: mostra as entradas e saídas de nível de áudio em dB e um gráfico de barras dos 

níveis de pico; 

10. Relay 1 to 4: exibe o status das entradas no Encoder remoto ou Decoder remoto; 

11. Remote Inputs: estado da entrada remota – verde é ativa, cinza é inativa; 

12. Local Inputs: estado da entrada local – verde é ativa, cinza é inativa; 

13. Local Relays: estado dos relés locais – verde é ativa, cinza é inativa. 

 

Figura 12: Tela inicial do Decoder. 
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4.3.2 – LOCATION 

Esse item está no menu superior em Location. Aqui é selecionado o modo de operação do dispositivo. Ao finalizar, 

clique em Apply. 

 

 

1. Site Type: nesse menu pode-se selecionar os quatro tipos de configuração de dispositivos disponíveis. Ao aplicar a 

alteração, na seção Configuration, o webserver vai mostrar as opções disponíveis para que as demais configurações 

sejam feitas. 

 

4.3.3 – CONFIGURAÇÕES 

4.3.3.1 – CONFIGURAÇÕES BÁSICAS 

 Ao clicar em Configuration na barra superior da tela, aparecem as opções de configuração do Decoder. Em Basic 

Settings no menu esquerdo são configurados os métodos de Stream, o URL e a porta de comunicação. 

 

 

1. Incoming Stream: permite a configuração do destino de stream via endereço IP (URL) e porta de comunicação. 

 

4.3.3.2 – NETWORK 

 Na mesma tela, no item Network são configurados os parâmetros de rede para comunicação, como IP Address, DNS, 

Gateway, DHCP. 

 

 

 

 

Figura 13: Configuração do modo de operação do equipamento. 

Figura 14: Configurações básicas. 
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1. IP Address: configure os 4 (quatro) campos do endereço de IP se for utilizada um IP estático para uma LAN interna – 

extremamente recomendado. O valor 0.0.0.0 habilita os endereços IP a encontrar os endereços de IP nessa ordem: 

BOOTP, DHCP, IPzator e AutoIP – não é ativa com o IP estático ativo. Para o uso do DHCP (endereço 0.0.0.0) é 

necessário que se tenha um servidor DHCP na sua rede. 

Decoder – 192.168.0.91 

2. Netmask: configure a sub-máscara da rede; 

3. Gateway IP Address: configure o IP padrão da rede; 

4. DNS: configure o endereço IP do DNS; 

5. Syslog Address: mensagem de destino para o servidor – se 0.0.0.0 (padrão) as mensagens são transmitidas; 

6. DHCP Host Name: configure esse campo para um hostname descritivo para identificar o dispositivo no servidor DHCP; 

7. Web Server Port: configure a porta de escuta WEB UI; 

8. QoS/DSCP: configure a Qualidade de Serviço/valor DSCP. Se esse serviço for configurado, o QoS no cabeçalho do IP 

será configurado para esse valor enquanto envia pacotes para os roteadores e hosts destino. Isso substitui o valor do 

IP4 ToS e usa o mesmo byte. Os valores válidos são de 0 a 63 e o padrão é 0 (não definido). 

 

4.3.3.3 – STREAMING 

Em Streaming é possível configurar o período de manutenção, o método de streaming, sincronização, nível de trigger 

e tempo de saída inativo.   

 

Figura 15: Configuração de Rede. 
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1. Keep-Alive Period: configuração que indica a sincronização com o outro Link IP conectado; 

2. Incoming Stream: para o áudio que chega de um stream, os seguintes campos podem ser modificados – Stream 

Method, URL e Port. Para o Stream Method: 

a. Push (RTP – para destinos usando RTP sobre UDP. 

b. Multicast – para stream para um grupo Multicast de destino – 1 Encoder e vários Decoder. 

c. Pull (BRTP) – para aguardar por um ponto remoto requerido por BRTP. Ele vai “aprender” o IP e a porta do 

ponto que foi solicitado e, em seguida, responder com o áudio que foi detectado no IP destino. 

3. RTP Delay: o decodificador RTP mantém uma latência constante de decodificação dentro de um quadro de precisão. 

Configure o delay em milissegundos. Para sincronizar múltiplos receptores no mesmo stream, use os mesmos valores. 

O delay deve ser o largo o suficiente para não interferir na diferença do tempo de entrega dos pacotes de dados e na 

possibilidade de perder os pacotes de dado. Aumente o valor caso tenha perda de áudio (padrão: 600 msec). 

Segue abaixo uma tabela de referência com valores recomendados para os possíveis delays de áudio, em 

milissegundos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Configuração de streaming. 
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AUDIO FORMAT RECOMENDADO MÁXIMO HALF DUPLEX MÁXIMO FULL DUPLEX 

Μ/A-LAW 8KHZ MONO 444 4076 2038 

Μ/A-LAW 24KHZ MONO 188 1345 672 

PCM 8KHZ MONO 444 2028 1014 

PCM 24KHZ MONO 188 663 331.5 

PCM 16KHZ STEREO 220 - 246 

PCM 32KHZ STEREO 110 - 123 

PCM 44.1KHZ STEREO 80 178 89 

PCM 48KHZ STEREO 72 164 82 

MP3 600 - - 

 

4. Contact Sync: no dispositivo configurado para decoder, o usuário pode precisar sincronizar a entrada remota de áudio 

com a mensagem de áudio em algum ponto específico do áudio. Habilite essa configuração para ter um processamento 

remoto sincronizado (padrão: desabilitado). 

5. Output Trigger Level: ative o nível de áudio de saída quando a opção do relé for “ON while OUT audio ON/OFF” está 

selecionada. 

6. Output Inactivity Timeout: tempo de inatividade para a saída de áudio. Usado em “ON while OUT audio ON/OFF” 

para prevenir o chaveamento rápido do relé (padrão: 1000 msec). 

 

4.3.3.4 – ÁUDIO 

Em Audio são configurados o nível de saída do áudio, o nível e offset e o efeito Fadding.  

 

1. Output Audio Level: selecione o volume de entrada, em dB. O volume máximo depende do tipo de hardware e 

Figura 17: Configuração de áudio. 
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normalmente possui valor de 0dB, mas em alguns dispositivos podem ser +12dB. 

2. Output Audio Level Offset: selecione o volume de saída de offset, em dB. Quando configurado para Auto, o 

ajuste automático é feito da aplicação, quando um hardware específico é solicitado. 

3. Fading Effect: habilitar o fading effect do áudio quando a conexão de rede está em andamento ou sendo 

reestabelecida. 

4.3.3.5 – I/O AND CONTROL 

Em I/O and Control são configuradas as indicações dos LEDs no painel frontal, os modos dos relés internos e algumas 

informações de rede. 

 

 

1. Relay Mode: selecione o modo do relé. Nota: as informações são transferidas do encoder para o decoder por um 

keep-alive packet. Se a opção keep-alive estiver desabilitada, nenhuma informação relacionada com o estado da 

entrada será transferido para o dispositivo remoto. 

2. SNMP Destinations IP(s): para envio de alarme, configure a lista, separada por dois pontos (:), dos receptores do 

SNMP. 

3. SMTP Server IP/DNS: para o envio de alarme, configure o endereço IP ou o DNS do servidor SMTP. 

4. Local e-mail (FROM:): FROM endereço de e-mail, para o serviço de alarme SMTP. 

5. Destination e-mail(s) (TO:): TO endereço de e-mail, para o serviço de alarme SMTP. Se diversos endereços de e-

mails forem anexados, separar por dois pontos (:). 

 

SEÇÃO 5 – MENUS E NAVEGAÇÃO 
  

É possível verificar algumas leituras do equipamento e fazer algumas configurações pelo painel frontal. No painel 

frontal existem dois menus principais: Leitura e Configurações. Através desses itens é possível verificar o status de algumas 

funções do Link IP e alterá-las quando preciso. 

5.1 – INICIALIZAÇÃO 

 Ao ligar o equipamento, a tela é seguir é mostrada, indicando a inicialização do software. 

Figura 18: Configuração dos controles. 
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5.2 – TELA PRINCIPAL 

 No fim da inicialização a tela principal do equipamento é exibida, informando o nome do equipamento e a configuração 

do fone (PH). A configuração do fone (PH) pode ser feita no menu Configurações, mostrado a seguir. Dois status são possíveis 

– In e Out.  

 

 

 O menu principal possui dois níveis: Leitura e Configurações. Para navegar por ele utilize as teclas Up, Down e Enter. 

A tecla Enter, além de utilizada para confirmar uma opção, exceto dentro do menu de Leituras uma vez que não há possibilidade 

de alterações por lá, também é utilizada como uma opção à tecla Esc. Para sair de uma opção em qualquer nível segure Enter 

por 2 segundos ou mais.  

 

 

5.3 – LEITURAS 

 Para entrar no menu, aperte Enter. O primeiro menu exibido é o de Leituras. Esse menu apresenta os status de algumas 

funções do Link IP. Para confirmar a entrada nesse menu, aperte a tecla Enter. Para seguir ao próximo menu, Configurações, 

aperte a tecla Down e então, Enter. 

 

 

 5.3.1 – ÁUDIO LEFT 

 Essa leitura apresenta o nível do áudio esquerdo.  

Figura 19: Inicialização do equipamento. 

Fluxograma 1: Menu principal. 

Figura 20: Tela principal. 

Figura 21: Tela Leituras. 
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 5.3.2 – ÁUDIO RIGHT 

 Essa leitura apresenta o nível do áudio direito.  

 

 5.3.3 – TEMPO DO BACKLIGHT 

 Essa leitura indica o tempo que o backlight do display fica ativo. Após o tempo especificado ele é apagado para ajudar 

na economia de energia. 

 

 

 5.3.4 – VERSÃO 

 Essa tela mostra a versão de software do equipamento. 

 

 

5.4 – CONFIGURAÇÕES 

  

 

Esse menu permite a alteração de alguns parâmetros do AIL-100. Para que esses parâmetros possam ser acessados é 

necessário entrar com uma senha de segurança, a senha de ajuste. A senha de ajuste padrão de fábrica é 0 0 0 0 0 0, sendo 

extremamente recomendado que, após o primeiro acesso, o responsável troque a senha para uma que seja de conhecimento 

próprio da empresa. 

Figura 22: Nível de áudio left. 

Figura 23: Nível de áudio right. 

Figura 24: Tempo do backlight do display. 

Figura 25: Versão do software. 

Figura 26: Tela de configurações. 
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 Para confirmar a senha, aperte Enter em cada um dos dígitos (caso seja o primeiro acesso). Caso já tenha alterado a 

senha de ajuste, utilize as teclas Up e Down para escolher o dígito correspondente (faixa de 0 a 9) e aperte Enter para confirmar. 

Ao confirmar o dígito um asterisco (*) aparece no local, indicando que foi computado esse dado. Os passos são repetidos até o 

último dígito. Com a senha correta, o primeiro item disponível para a configuração aparece no visor. 

 

 

 5.4.1 – ALTERAR SAÍDA DOS PHONES 

 Essa opção permite alterar a saída dos fones (conexão no painel frontal). Essa configuração é apresentada na tela 

inicial no Link IP e no menu de Leituras. Para entrar na configuração pressione Enter. Para navegar nas opções utilize as teclas 

Up e Down. Para confirmar, pressione Enter. Para sair, pressione Enter por 2 segundos ou mais. 

 

 

 5.4.2 – ALTERAR O IDIOMA 

 Essa opção permite a alteração do idioma do display do equipamento. Os idiomas Português, Espanhol e Inglês estão 

disponíveis. 

 

 5.4.3 – ALTERAR A SENHA DE AJUSTE 

 Essa opção permite alterar a senha de ajuste do equipamento. Esse é um passo muito importante para a segurança do 

seu equipamento. Para acessar o menu, pressione Enter. Para alterar os seis dígitos disponíveis pressione as teclas Up e Down. 

Os dígitos são numéricos de 0 a 9. Para confirmar o dígito pressione Enter. No lugar no dígito aparece um asterisco (*) indicando 

que aquele número foi computado. Continue assim até que o último dígito seja incluído. Anote essa senha em local seguro para 

Figura 27: Digite a senha para o acesso ao menu. 

Figura 28: Alterar a saída dos phones. 

Figura 29: Alterar o idioma do equipamento. 
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que seja utilizada posteriormente caso precise configurar algum parâmetro. 

 

 

Nota: caso a senha de ajuste seja perdida, entre em contato com a fábrica para que uma nova senha de perda seja 

entregue, para que seja possível a configuração de uma nova de ajuste.  

 5.4.4 – ALTERAR O TEMPO DE DESLIGAMENTO DO BACKLIGHT 

 Essa opção permite a alteração do tempo de desligamento do backlight do display para economia de energia. Estão 

disponíveis o tempo de 1 minuto a 30 minutos, em passos de 1 em 1 minuto.  

 

 

 5.4.5 – RESETAR O MÓDULO DE ETHERNET 

 Essa opção permite resetar o módulo de ethernet quando necessário. As opções disponíveis são Run e Resetar.  

 

 

SEÇÃO 6 – FUNÇÕES ADICIONAIS 
  

6.1 – USB PLAYLIST OFFLINE 

 A função de playlist off-line está disponível no equipamento configurado como Decoder e funciona somente quando 

há um pen drive conectado à porta USB destinada a ele. Ela é ativada quando o Encoder perde a transmissão (streaming) por 

algum motivo. Então, o Decoder procura no pen drive uma playlist na raiz do dispositivo na extensão m3u e transmite o áudio 

que está no USB. 

Observação importante: para o correto funcionamento dessa função, utilizar um pen drive na formatação FAT32 e de no 

máximo 4GB de memória. 

 Para que isso seja possível o arquivo de texto procurado pelo Decoder deve ser playlist.m3u. Ambos o nome a 

extensão são importantes. Essa playlist.m3u contém os nomes exatos dos áudios que estão na raiz do pen drive na ordem 

que serão executados. Assim que o streaming de áudio do Encoder estiver disponível novamente, a programação retorna ao 

normal. 

 Siga os passos a seguir para a criação do arquivo de texto no pen drive, para a inclusão das músicas e testes no 

Figura 31: Alterar o tempo de desligamento do backlight. 

Figura 32: Resetar o módulo de Ethernet. 

Figura 30: Alterar a senha de ajuste. 
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Decoder: 

1. Verifique a formatação do pen drive de no máximo 4GB de memória – deve ser FAT32; 

2. Crie um arquivo de texto com o nome playlist.m3u e salve na raiz do pen drive; 

3. Na raiz do pen drive coloque todas as músicas que deseja utilizar quando essa função for ativada no formato MP3; 

4. No arquivo playlist.m3u inclua o nome exato com a extensão da música na ordem de transmissão off-line e salve; 

5. Para testar, desligue o Encoder e aguarde a transmissão de áudio. Essa transmissão pode ser visualizada pelo display 

do Decoder em Leituras  Áudio Left, Leituras  Áudio Right (ver itens 5.3.1 e 5.3.2). 

 

 

Observação: Essa playlist com os áudios estão disponíveis no CD para teste. 

 

6.2 – DISCOVERY – ENDEREÇO IP DO EQUIPAMENTO 

É possível que, em alguns casos, o endereço IP do equipamento precise ser mudado para comunicação na rede. Dessa 

forma, pede-se que anote o endereço IP para que, em caso de necessidade, possa ser acessado depois. Se isso não for possível, 

no CD do manual do equipamento, encontra-se um software executável chamado Discovery. Esse software permite que o 

usuário encontre o endereço IP do equipamento quando conectado na rede. 

Para acessar o endereço IP: 

1. Verifique se o Encoder/Decoder está conectado na rede interna; 

2. Execute o programa Discovery; 

3. Clique em Get. 

O endereço IP do equipamento, quando encontrado, vai ser apresentado conforme a imagem abaixo: 

Figura 33: Exemplo da entrada das músicas no arquivo playlist.m3u. 
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SEÇÃO 7 – MANUTENÇÃO 
  

O equipamento só poderá ser aberto por pessoas autorizadas pela fábrica. O rompimento do lacre de segurança por 

pessoas não autorizadas anulará imediatamente a garantia.  

 

7.1 – CONSIDERAÇÕES 

 

 O controle de temperatura do ambiente é responsável pela maior vida útil do equipamento, portanto recomenda-se que 

o ambiente seja refrigerado, com ausência de poeira e sem umidade. É necessário também que seja feita manutenção preventiva 

no equipamento periodicamente, de acordo com os itens que seguem: 

7.2 – LIMPEZA 

 Para iniciar a limpeza de seu equipamento faça previamente os seguintes passos: desconecte os cabos do painel traseiro 

e retire a tampa superior. 

 Depois disso, proceda da seguinte forma: 

 Utilize um jato de ar (ar comprimido) para retirar toda a poeira em placas e painéis. Utilize um pano seco e macio e, 

jamais utilize solventes como: benzina, thinner, álcool, etc. para limpeza do gabinete; 

 Ao terminar a limpeza, coloque a tampa superior, refaça as conexões e ligue o aparelho. 
 

Observação: O equipamento não deve ser aberto se estiver na garantia; essa limpeza deve ser executada por um técnico 

autorizado pela fábrica e utilizando-se de um jato de ar comprimido. 

Figura 34: IP Adress, DHCP Name. 
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7.3 – PRECAUÇÕES 
 

 Algumas dicas para aumentar a vida útil do seu equipamento: 

 Manuseie os cabos cuidadosamente. Sempre conectar os cabos (inclusive o cabo de força) segurando no conector, não 

no cabo; 

 Em caso de umidade não ligue o aparelho. Deixe-o, primeiramente, secar; 

 Transporte o aparelho com o máximo cuidado, evitando quedas ou qualquer tipo de impacto; 

 Para sua limpeza, utilize apenas um pano seco e macio e, jamais, solventes, tais como: thinner, álcool, benzina, etc; 

 Não abra o aparelho, nem tente repará-lo ou modificá-lo você mesmo; pois, em seu interior, não existem peças que 

possam interessar ao usuário e contém tensões perigosas que poderão colocá-lo em risco. 

 

SEÇÃO 8 – CERTIFICADO DE GARANTIA 
  

 



CERTIFICADO
GARANTIA

Ao efetuar a compra dos equipamentos da Teletronix, o cliente se declara ciente dos termos desta Garantia.

A Teletronix concede garantia ao cliente, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da emissão da Nota Fiscal, independentemente da 
aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Para os casos em que se aplica o Código de 
Defesa do Consumidor, a garantia obrigatória de 90 (noventa) dias já está abrangida pela 
garantia de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias concedida espontaneamente pela Teletronix 
a todos os seus clientes e/ou consumidores.

Para equipamentos de sua produção, a Teletronix assume a responsabilidade de garantia 
contra defeitos de fabricação, na forma abaixo estabelecida:

Não está incluso na garantia:

 1) Danos causados por fenômenos da natureza (raios, vendaval, etc)
 2) Mau uso e em desacordo com o Manual de Instruções
 3) Danos causados por ligação em rede elétrica com tensão diferente da especificada ou 
sujeita a flutuações excessivas
 4) Danos causados por queda ou qualquer outro tipo de acidente
 5) Por apresentar sinais de violação, ajustes ou modificações feitas por pessoas não 
autorizadas pela Teletronix
 6) O transporte de envio e retorno dos produtos, dentro ou fora da garantia, corre por conta 
e risco do comprador.

Data da Venda:

Número de Série:

Número Nota Fiscal:

Revendedor:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

Estado:

Assinatura Vendedor
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