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کنترل پنل 16×16

 	1RU فریم استاندارد
دارای کلیدهای 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	 
 	)LAN( ارتباط کنترل پنل با سوئیچ از طریق شبکه
نصب و راه اندازی آسان	 
اتصال خودکار به یک روتر	 
سازگار با تمام روترهای طراحی شده شرکت صمیم	 

دســتگاه CPE-1616 یــک کنتــرل پنــل بــا کلیدهــای Backlit می باشــد کــه قابلیــت مســیر دهــی انتخابــی از میــان 16 ورودی بــه 16 خروجــی را از طریــق شــبکه ی پــر ســرعت 
LAN دارد. وجــود چهــار کلیــد فشــاری جهــت قفــل پنــل، ابطــال)Undo( جهــت برگشــت بــه وضعیــت قبلــی، کلیــد Take جهــت اجــرای فرامیــن صــادر شــده و در نهایــت کلیــد 
انتخــاب صــدا/ ویدیــو از دیگــر امکانــات آن می باشــد. همچنیــن وجــود برچســب های قابــل تعویــض بــرای کلیدهــای فشــاری، ایــن اجــازه را بــه کاربــر می دهــد تــا بــه دلخــواه 
اســامی منابــع ورودی و خروجــی را تغییــر دهــد. ایــن دســتگاه بــه منظــور ارســال فرمــان ســوئیچ بــه انــواع روترهــای صــدا و ویدیــوی ســاخت شــرکت صمیــم مــورد اســتفاده قــرار 

می گیــرد. کاربــری آســان، تفکیــک ورودی-خروجــی، قابلیــت ســازگاری بــا انــواع روترهــای شــرکت صمیــم، از مهمتریــن مزایــای ایــن محصــول می باشــد. 

ویژگی های اصلی 

CPE- 1616 

کاربردها 

 	 )Cut Switch( استفاده به عنوان پنل جهت سایر کات سوئیچ های اضطراری صمیم
اتاق های کنترل مرکزی	 
مراکز مانیتورینگ	 
واحدهای سیار	 
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مشخصات مكانيكي

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

kg 1.7وزن

محيط کاري

C to 40 °C° 5دماي محیط

% to 90 % 0رطوبت محیط

مشخصات فنی

مشخصات

LAN 10/100ارتباطات

16تعداد کلیدهای ورودي 

16تعداد کلیدهای خروجی

4تعداد کلیدهای کنترلی

مشخصات الكتریكي

 240V AC-100ولتاژ کاری

20W>توان مصرفی

توضيحاتنام محصول

CPE- 161616×16 کنترل پنل

ملزومات سيستم 

اطالعات سفارش

مشخصاتنام محصولتعدادنوع

1روترها

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 روتر 48×48 ویدیوی دیجیتال

SDE- 3204SD-SDI/ASI روتر 4×32 سیگنال

AVS- 1616 روتر 16×16 ویدیوی کامپوزیت آنالوگ

AVS- 1601 روتر 1×16 ویدیوی کامپوزیت آنالوگ

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

AAS- 1616 روتر 16×16 صداي آنالوگ

AAS- 1601 روتر 1×16 صداي آنالوگ

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

DAS- 1601-81همراه با 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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