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دیتاشیت 1399

سیســتم جامــع اینتــــرکام صمیــم بــــه منظــور ایجــاد ارتبــاط صوتــی بیــن کاربــران قســمتهای مختلــف بــه صــورت یکپارچــه بــر بســتر شــبکه بنــا شــده اســت .سیســتم مذکــــور
کامــا بــــه صــورت بومــی طراحــی شــــده اســت ،بنابرایــن نیــاز بــه طراحــی و پیادهســازی زیرســاخت جدیـــدی بــرای برقــراری ارتبـــاط نـــدارد و مــی تــوان از زیرســـاختهای

موجـــود در شبکه استفاده نمود .عـــاوه بــــر ایــــن ،عملکـــرد سیستم بــــر بســـتر شــــبکه باعـث شــــده تا سیســــتم از انعطافپذیــری باالیی برخــــوردار باشد ،بــــه طـوری کــه

می تـــوان بـــه راحتـــی سیستم را توسـعه داد.

بـــه منظــور ایجــاد ارتبــاط صوتــی دو طرفــه از اتــاق فرمــان بــــا دوربینهــا و اســتودیو ،از یــک واســط اســتفاده میشــود کـــه از طریــق شـــبکه بــــه پنلهــای کاربــری (معمــوال

ســخت افــزاری مســـتقر در اتـــاق فرمــان) ،متصــل شــده و بــــا تنظیمــات الزم میتوانــد هشــت کلیـــد از پنلهـــای کاربــری را بـــه حداکثــر شــش دوربیــن و دو مجــری مســتقر

در اســـتودیو جهــت ارتبــاط صوتــی دو طرفــه مرتبــط کنــد .البتـــه در ایـــن ارتبــاط صوتــی دو طرفــه ،پنـــل کاربـــری موردنظــر امــکان شـــروع ارتبــاط بــا هریــک از دوربینهــا و

مجریهــای مســتقر در اســتودیو را داشــته و تصویربــرداران پشــت دوربینهــا و مجریهــا امــکان شــروع ارتبــاط را ندارنــد.

ویژگیهای اصلی
•استفاده از بستر  IPجهت ارتباط کاربران

•قابل نصب بر روی سابرکهای شرکت صمیم

•سهولت در گسترش سیستم اینترکام و افزودن کاربران جدید
•پشتیبانی از کدکهای  ITU-G.722و ITU-G.711
•پشتیبانی از استاندارد EBU-TECH 3347

•پشتیبانی از نرخهای نمونه برداری 16/48 Kbps

•امکان توسعه نرمافزاری و بهروزرسانی کلیه نرمافزارها از راه دور
•امکان مدیریت ،پایش و نظارت بر فعالیت سیستم
•تهیه نمودارهای کمی از کیفیت ارتباطات

•کنترل و مانیتورینگ و پیکربندی کلیه سیستمها از طریق نرمافزار جامع نظارت و مانیتورینگ
•امکان فشردهسازی صدا و عملکرد مناسب با حداقل پهنایباند
•امکان برقراری مکالمه چند کاربر به صورت گروهی
•امنیت باال در مکالمات کاربران

کاربردها
•استودیوها

•کنفرانس تلفنی

•ارتباط محلی کاربران در محیطهای صنعتی و اداری
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بک پنل

مشخصات فنی
پنل جلویی

پنل پشتی

منبع تغذیه

شرایط محیطی

صفحه نمایش

2.8” OLED graphic multi-front yellow

کلید

4 -Direction keys

کانکتور شبکه

1 × 10/100 Ethernet RJ-45
1 × Gigabit Ethernet RJ-45

کانکتور ورودی  /خروجی

)2 × DB25 connector (8× analog line input/output

ولتاژ

90-240V AC ± 10 %

فرکانس

50/60 Hz

کانکتور

IEC Connector

توان مصرفی

<50W Max

دمای کاری

0-45 °C

دمای Storage

0-50 °C

رطوبت

20% to 90%

اطالعات سفارش
نام محصول

توضیحات

IIP-2000-CSIR

دستگاه واسط ارتباط با استودیو و دوربین

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
و فنــاوری در کالس جهانــی توانســته اســت از پیشــگامان فنــاوری رســانه باشــد و ارائــه
محصــوالت بــا اســتانداردهای بیــن المللــی را تضمیــن نمایــد.
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