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CPE- 1032
 کنترل پنل با نمایشگر OLED و 32  کلید

 	1RU فریم استاندارد
دارای 32  کلید با سه رنگ پس زمینه متفاوت )سبز، زرد و قرمز(	 
 	)Undo( امکان برگشت یک مرحله به حالت قبلی
قفل پنل جهت جلوگیری از دسترسی های ناخواسته	 
 	)Category مسیردهی 48 ورودی به 48 خروجی )در حالت
 	)LAN( ارتباط کنترل پنل با روتر از طریق شبکه
نصب و راه اندازی آسان	 
 	Category و BPS قابلیت پیکربندی پنل در حاالت
دارای واسط کاربری تحت وب	 
سازگار با تمامی روترهای طراحی شده شرکت صمیم	 

کنترل و مسیردهی روترهای صدا و تصویر	 
مراکز مانیتورینگ برای نظارت بر خروجی روترها	 

CPE -1032 یــک کنتــرل پنــل قابــل پیکربنــدی بــرای انــواع روترهــای صــدا و تصویــر آنالــوگ و دیجیتــال اســت کــه اتصــال کنترل پنــل و روتــر توســط رابــط شــبکه و پروتــکل 

ــل  ــای Category و )Button Per Source (BPS قاب ــه در مده ــت ک ــاوت اس ــگ متف ــه رن ــا س ــد ب ــل دارای 32 کلی ــن کنترل پن ــود. ای ــرار می ش ــان TCP/IP برق ــل اطمین قاب
اســتفاده می باشــد. نمایشــگر OLED تعبیــه شــده در سیســتم مــی توانــد جهــت نمایــش گرافیکــی ورودی و خروجی هــا مــورد اســتفاده واقــع شــود. کنتــرل ایــن پنــل از طریــق 
ــل  ــات قاب ــا نیــاز و ســلیقه خــود تنظیــم کنــد. امکان ــق ب ــه ســادگی عملکــرد کنترل پنــل را مطاب ــد ب ــر می توان ــه ایــن ترتیــب کارب ــری تحــت وب صــورت می گیــرد، ب واســط کارب
ــام درگاه هــای ورودی/خروجــی  ــا Category( و ن پیکربنــدی کنترل پنــل شــامل مــواردی همچــون عملکــرد کلیدهــا و رنــگ آن هــا در حالت هــای مختلــف، مــد کاری )BPS ی

ــد. ــر می باش روت

ویژگی های اصلی 

کاربردها 
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مشخصات مكانيكي مشخصات

1RU standard frame, depth 16 cm اندازه 32 تعداد کلید

1.7 kg وزن LAN 10/100 ارتباطات

محيط کاري مشخصات الكتریكي

5 °C to 40 °C دما 100-240V AC ± 10 % ولتاژ کاري

0 % to 90 % رطوبت  <10W توان مصرفی

توضيحاتنام محصول

CPE- 1032و 32 کلید OLED کنترل پنل با نمایشگر

مشخصات فنی

ملزومات سيستم 

اطالعات سفارش

مشخصاتنام محصولتعدادنوع

1روترها و کنترل پنل ها

SDE- 3232SD-SDI/ASI و AES روتر 32×32 صدای

SDE- 3206Clean & Quiet 3 با کنترل پنل و 3 خروجیG/HD/SD-SDI/ASI روتر 6×32 ویدیوی دیجیتال

SDE- 3206-813  با کنترل پنل سرخودG/HD/SD-SDI/ASI روتر 6×32 ویدیوی دیجیتال

SDE- 48483G/HD/SD-SDI/ASI روتر 48×48 ویدیوی دیجیتال

SDE- 3204SD-SDI/ASI روتر 4×32 سیگنال

AVS- 1616روتر 16×16ویدیوی کامپوزیت آنالوگ

AVS- 1601روتر 1×16 ویدیوی کامپوزیت آنالوگ

AVS- 0808روتر 8×8 صدا و ویدیوی کامپوزیت آنالوگ

AAS- 1616روتر 16×16صداي آنالوگ

AAS- 1601روتر 1×16صداي آنالوگ

DAS- 1616-81با کانکتور 3 پین AES روتر 16×16 صدای دیجیتال باالنس

DAS- 1601-81با کانکتور 3 پین AES روتر 1×16 صدای دیجیتال باالنس
نرم افزار پیکربندی و مانیتورینگ شرکت صمیم1CPS- 3232پیکربندی و مانیتورینگ

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.
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