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AES/IP مبدل

 	)AES( پشتیبانی از هشت ورودی و خروجی صدای استریو دیجیتال
 	 AES67 قابلیت ارسال و یا دریافت همزمان هشت سیگنال مبتنی بر
قابلیت تنظیم هر خروجی صدای دیجیتال جهت دریافت از استریم های AES67 متمایز	 
 	RTSP با استفاده از پروتکل AES67 قابلیت ارسال و یا دریافت صدای
 	PTP امکان همگام سازی صدا با استفاده از پروتکل
پشتیبانی از ورودی آنالوگ )ADC(/خروجی آنالوگ )DAC( )اختیاری(	 
مقرون به صرفه و پیچیدگی پیاده سازی کمتر	 
دارای واسط کاربری تحت وب	 
بروزرسانی از راه دور	 
 	SNMP پشتیبانی از پروتکل

مراکز تولید و پخش برنامه های تلویزیونی	 
اتاق های کنترل مرکزی	 
مراکز مانیتورینگ	 
واحدهای سیار	 

ــر  ــی ب ــبکه IP مبتن ــتر ش ــر بس ــال ب ــدای دیجیت ــت ص ــال و دریاف ــکان ارس ــن کارت ام ــت. ای ــاال اس ــری ب ــت انعطاف پذی ــا قابلی ــاژوالر ب ــدل م ــک مب کارت IPG-1000-AES ی
ــد. ــال )AES( می باش ــتریو دیجیت ــدای اس ــی ص ــت ورودی و خروج ــامل هش ــن کارت ش ــد. ای ــم می کن ــتاندارد AES67 را فراه اس

کارت IPG-1000-AES بــه منظــور همگام ســازی از پروتــکل PTP و بــرای انتقــال صــدا از پروتــکل RTSP اســتفاده می نمایــد. تنظیمــات و کنتــرل کارت را می تــوان از طریــق 
واســط کاربــری تحــت وب محصــول و پروتــکل SNMP انجــام داد. 
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V 3ولتاژ

kHz 48فرکانس نمونه برداری

پورت اترنت

RJ45نوع

IEEE 802.3استاندارد

 AES AES67-2015 | IGMP)RFCانتقال
2236, RFC 3376( | RTP )RFC 2250( 
| UDP )RFC 768( | IPv4 )RFC 760(

مشخصات الکتریکی

25W>توان مصرفی

محيط کاري

C to 40 ˚C˚ 5دمای محیط

% to 90 % 0رطوبت محیط

مشخصات فنی

ورودی صدای دیجيتال

AES3نوع سیگنال

AES3استاندارد

CH/ 8 AES 16تعداد ورودی

pin D-sub 25کانکتور

110Ωامپدانس

V 7-2سطح ولتاژ ورودی

خروجی صدای دیجيتال

AES3نوع سیگنال

AES3استاندارد 

CH/ 8 AES 16تعداد خروجی

pin D-sub 25کانکتور

110Ωامپدانس

ns 10>جیتر

توضيحاتنام محصول

IPG-1000-AES-ORIGIP به AES مبدل

IPG-1000-AES-TERMAES به IP مبدل

ADC)ورودی صدای آنالوگ )اختیاری

DAC)خروجی صدای آنالوگ )اختیاری

ملزومات سيستم 

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

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


