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DLY- 3420
تاخیر دهنده استریم های ویدیویی

پشتیبانی از استانداردهای 	 
 	)ANC Transparency( عدم ایجاد تغییر در صدا و داده امبد شده
دو خروجی یکسان	 
 	frame sync ورودی مرجع و امکان
 	bypass وجود حالت
تعیین تاخیر دلخواه در رنج گسترده	 
دارای واسط کاربری تحت وب	 
جبران قطع/وصل ورودی در خروجی	 
 	SNMP پشتیبانی از

تطبیق تاخیرها در زنجیره تجهیزات	 
 	visual studio تطبیق تصویر دوربین و تجهیزات گرافیک در
کنترل استریم پخش زنده	 

ویژگی های اصلی 

کاربردها 

3G/HD/SD-SDI

3G

دیتاشیت 1399

DLY-3420 یــک کارت ایجــاد تاخیــر در اســتریم ویدیــوی دیجیتــال منطبــق بــر اســتانداردهای 3G/HD/SD-SDI اســت. ایــن کارت قابلیــت ایجــاد تاخیــر تــا میــزان تقریبــی 4 

دقیقــه در ویدیــو SD، 45 ثانیــه در ویدیــو HD، 20 ثانیــه در ویدیــو 3G را دارا اســت کــه آن را بــرای گســتره وســیعی از کاربردهــا مناســب می  ســازد. از امکانــات دیگــر ایــن کارت 
ــرد.  ــاره ک ــت bypass اش ــن حال ــده و همچنی ــه توزیع کنن ــاز ب ــع نی ــت رف ــان جه ــی یکس ــی، دو خروج ــکان frame sync خروج ــود ورودی reference، ام ــه وج ــوان ب می ت
خروجــی کارت در برابــر قطــع شــدن ورودی مقــاوم بــوده و بــا فریــز آخریــن فریــم یــا نمایــش فریــم black )قابــل تنظیــم( قطعــی ورودی را جبــران می کنــد. صــدای امبــد شــده 
و دیتاهــای ancillary تمامــا بــه میــزان تاخیــر ویدیــو، تاخیــر یافتــه و کارت تغییــری در آن هــا ایجــاد نمی کنــد. تنظیمــات و کنتــرل کارت را مي تــوان از طریــق واســط کاربــری 

تحــت وب محصــول و پروتــکل SNMP  انجــام داد. همچنیــن وضعیــت الک بــودن ورودی و رفرنــس از طریــق LEDهــای لبــه بــرد قابــل مشــاهده اســت. 
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ملزومات سیستم

توضیحاتنام محصول

DLY- 3420تاخیردهنده استریم های ویدیویی

اطالعات سفارش

مشخصاتنام محصولتعدادنوع

1فریم ها و تجهیزات جانبی
SRM- 06451 به همراه یک منبع تغذیه پشتیبان RU سابرک

SRM-0655LED 3 به  همراه دو منبع تغذیه  225/150 وات و درب فن دار با نمایشگرRU سابرک

ورودی ویدیوی  دیجیتال

3G/HD/SD-SDIنوع سیگنال

 ,SMPTE 259M, SMPTE 292Mاستانداردها
SMPTE 296M, SMPTE 274M,
SMPTE 272M, SMPTE 299M

1تعداد ورودي

BNCكانكتور

75Ωامپدانس

Automatic compensationطول كابل
3G/HD/SD : 60/120/250 m 
)Belden 1694(

خروجی ویدیوی دیجیتال

3G/HD/SD-SDIنوع سیگنال

3G 22500حداكثر میزان تاخیر ms

HD 45000حداكثر میزان تاخیر ms

SD 247000حداكثر میزان تاخیر ms

ms 120حداقل میزان تاخیر

 ,SMPTE 292M, SMPTE 259Mاستانداردها
SMPTE 296M, SMPTE 274M, 
SMPTE 272M, SMPTE 299M

مشخصات فنی

2تعداد خروجی

BNCكانكتور

75Ωامپدانس

mV ± %10 800سطح ولتاژ

)UI )HD, SD 0.2 >جیتر
<0.3 UI )3G(

dB to 270 Mb/s 15<تلف برگشتی
>12 dB to 1.5 Gb/s
>10 dB to 3 Gb/s

)to 1.5 ns )SD 0.4زمان صعود و نزول
<270 ps )HD(
<135 ps )3G(

Overshoot<%10 Amplitude
DC offset0 V ± 0.5 V

ورودي   سیگنال مرجع

HD: Tri-Levelنوع سیگنال
SD: Black Burst)PAL(

1تعداد ورودي 

BNCكانكتور

75Ωامپدانس

گــروه مهندســی صمیــم بــه عنــوان تولیــد كننــده 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 كالس جهان

محصــوالت بــا اســتانداردهای بیــن المللــی را تضمیــن نمایــد.

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


