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توزیع  کننده ویدیوی آنالوگ 1 به 8

 	)Differential( و ورودی دیفرانسیلی )Single ended(جامپر برای انتخاب حالت ورودی تک سر
 	High-Z ورودی با امپدانس 75 اهم داخلی و یا Termination جامپر برای انتخاب
 	6 MHz پاسخ فرکانسی وسیع، صاف و یکسان تا
 	DC تنظیم بهره سیگنال خروجی و میزان مولفه
 	)Belden1505( جبران سازی تلفات کابل با اکوالیزر تا 250 متر
 	LED نشانگر های ورودی

مراکز تولید و پخش برنامه های تلویزیونی	 
اتاق های کنترل مرکزی	 
مراکز مانیتورینگ 	 
واحدهای سیار	 

ــک  ــز ی ــر و نی ــی و تک س ــن کارت دارای ورودی تفاضل ــت. ای ــل اس ــول کاب ــر ط ــران اث ــکان جب ــا ام ــوگ ب ــوی آنال ــیگنال ویدی ــه 8 س ــده 1 ب ــک توزیع کنن کارتAVD-0118 ی
ــب در  ــت نص ــت و قابلی ــده اس ــازی ش ــی و پیاده س ــتاندارد                             طراح ــر اس ــق ب ــد. کارت AVD-0118 منطب ــی می باش ــت خروج ــیو ورودی و هش ــوپ پس ل
ســابرک های 3RU شــرکت صمیــم را دارد. بهــره ی قابــل تنظیــم، حــذف مولفــه DC و وجــود بلــوک اکوالیــزر بــه منظــور جبران ســازی تلفــات کابــل از قابلیت هــای اصلــی ایــن 
ــت کاری کارت،  ــاع از وضعی ــور اط ــه منظ ــام داد. ب ــر روی آن  انج ــده ب ــه ش ــای تعبی ــیومترها و جامپره ــط پتانس ــوان توس ــرل کارت را می ت ــات و کنت ــند. تنظیم کارت می باش

نشــانگر هــای LED روی آن در نظــر گرفتــه شــده اســت.

ویژگی های اصلی 

کاربردها 

AVD- 0118 

ITU-R BT.470-6

دیتاشیت 1399

Analog video
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کارآیی

dB up to 6 MHz ±0.1پاسخ فرکانسی

% 0.6>اختالف گین

˚ 0.3>اختالف فاز

dB to 7 MHz 69<سیگنال به نویز

Hum<0.3 mV

dB to + 4 dB 4 -تنظیم گین

Up to 250 m (Belden 1505)تنظیم اکوالیزر

مشخصات الكتریكي

V DC(12~8)±ولتاژ کاري

6W>توان مصرفی

مشخصات مكانيكي

,mm × 100 mm 220اندازه
(for 19” , 3RU standard frame)

,g with shield plate 250وزن
100 g back panel

محيط کاري

C to 40 ˚C˚ 5دمای محیط

% to 90 % 0رطوبت محیط

مشخصات فنی

ورودي  ویدیوی آنالوگ

CVBS, single ended or differentialنوع سیگنال

ITU-R BT.470-6استاندارد

(with Passive loop) 1تعداد ورودي 

BNCکانكتور

75Ωامپدانس 

Vp-p 1.0سطح ولتاژ 

m (Belden 1505) 250طول کابل

dB to 10 MHz 31<تلف برگشتی

dB to 10 MHz 65<حذف مد مشترک

Vp-p 2بیشترین ولتاژ ورودی

خروجی ویدیوی آنالوگ

CVBSنوع سیگنال

ITU-R BT.470-6استاندارد 

8تعداد خروجی

BNCکانكتور

75Ωامپدانس

Vp-p, Nominal, Adjustable 1.0سطح ولتاژ

dB to 5 MHZ 40<تلف برگشتی

توضيحاتنام محصول

AVD- 01188 توزیع کننده ویدیوی آنالوگ 1 به

ملزومات سيستم 

اطالعات سفارش

مشخصاتنام محصولتعدادنوع

سابرک 3RU به  همراه دو منبع تغذیه  225/150 وات و درب فن دار با نمایشگر SRM-0655LED 1 فریم ها و تجهیزات جانبی

گــروه مهندســی صمیــم بــه عنــوان تولیــد کننــده تجهیــزات پیشــرفته در حــوزه رســانه و 
راهكارهــای مرتبــط، بــا تكیــه برتوانمنــدی بومــی و اســتفاده از آخریــن دســتاوردهای علــم 
ــه  ــی توانســته اســت از پیشــگامان فنــاوری رســانه باشــد و ارائ و فنــاوری در کالس جهان

محصــوالت بــا اســتانداردهای بیــن المللــی را تضمیــن نمایــد.

تلفن: 1000 4102 )021( 98+
sales@samimgroup.com
www.samimgroup.com


