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روتر 16×16 ویدیوی کامپوزیت آنالوگ

سازگار با تمام کنترل پنل های شرکت صمیم	 
 	CPS-3232 کنترل و مانیتورینگ از طریق نرم افزار ماتریس
 	ITU-R BT.470-6 پشتیبانی از استانداردهای ویدیوی آنالوگ
 قابلیت نصب در رک های 19 اینچی	 
بك پنل ماژوالر صدا و تصویر	 
کارایی باال	 
مقرون به صرفه	 

ــن  ــای ای ــد. از ویژگی ه ــی مي باش ــر 16  ورودی و 16  خروج ــه دارای حداکث ــت ک ــدازه 1RU اس ــه ای در ان ــت و حرف ــا کیفی ــوگ ب ــوی آنال ــر ویدی ــک روت ــتگاه AVS-1616 ی دس
محصــول عمــل ســوئیچ بــر اســاس ســیگنال ورودی مرجــع آنالــوگ می باشــد. روتــر AVS-1616 بــه طــور کامــل بــا تمامــی کنتــرل پنل هــای ســاخت شــرکت صمیــم ســازگار 

ــرد. ــاده ک ــوئیچ پی ــن س ــوان در ای ــوگ را می ت ــر آنال ــا 16×16 تصوی ــوئیچ های 1×8 ت ــواع س ــت. ان ــرل اس ــل کنت ــوئیچ قاب ــزار س ــا نرم اف ــز ب ــوده و نی ب

ویژگی های اصلی 

AVS- 1616

کاربردها 

استودیوهای تلویزیونی به عنوان سوئیچ اضطراری وتکنیکال	 
اتاق های کنترل مرکزی	 
مراکز مانیتورینگ	 

دیتاشیت 1399
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مشخصات فنی

1تعداد ورودی

BNCکانکتور

75Ωامپدانس 

Vp-p 1سطح ولتاژ 

   dB to 5 MHz 40<تلف برگشتی

شاخص ها/ LEDها  

 Power OK, Ready, Remote withسبز
RCPs

مشخصات الکتریکی

% 240V AC ± 10-100ولتاژ کاری

25W>توان مصرفی

مشخصات مکانيکي

 ,1RU standard frame ,”19اندازه 
depth 16 cm

kg 1.9وزن

محيط کاری 

C to 40 °C° 5دماي محیط

% to 90 % 0رطوبت محیط

ورودی ویدیوی آنالوگ

CVBSنوع سیگنال

ITU-R BT.470-6استاندارد

16تعداد ورودی

BNCکانکتور

75Ωامپدانس

dB to 10 MHz 31<تلف برگشتی

dB to 10 MHz 65<حذف حالت عادی

Vp-p 2بیشترین سطح ورودی

خروجی ویدیوی آنالوگ

CVBSنوع سیگنال

ITU-R BT.470-6استاندارد

16تعداد خروجی

BNCکانکتور

75Ωامپدانس 

ورودی سيگنال مرجع

Bi-Levelنوع سیگنال

ITU-R BT.470-6استاندارد

ملزومات سيستم 

مشخصاتنام محصولتعدادنوع

1روترها و کنترل پنل ها

CPE- 016116×1 کنترل پنل

CPE- 161616×16 کنترل پنل

CPE- 323232×32 کنترل پنل

CPE- 1032و 32 کلید OLED کنترل پنل با نمایشگر

CPE- 2054کنترل پنل با نمایشگر رنگی و 54 کلید

نرم افزار پیکربندی و مانیتورینگ شرکت صمیم1CPS- 3232پیکربندی و مانیتورینگ

اطالعات سفارش

توضيحاتنام محصول

AVS- 1616روتر 16×16 ویدیوی کامپوزیت آنالوگ

گــروه مهندســی صمیــم بــه عنــوان تولیــد کننــده تجهیــزات پیشــرفته در حــوزه رســانه و 
راهکارهــای مرتبــط، بــا تکیــه 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


