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دیتاشیت 1399

کارت  IPG-1000-AESيــک مبــدل مــاژوالر بــا قابليــت انعطافپذيــری بــاال اســت .ايــن کارت امــکان ارســال و دریافــت صــدای دیجیتــال بــر بســتر شــبکه  IPمبتنــی بــر
اســتاندارد  AES67را فراهــم میکنــد .ایــن کارت شــامل هشــت ورودی و خروجــی صــدای اســتریو دیجیتــال ( )AESمیباشــد.

کارت  IPG-1000-AESبــه منظــور همگامســازی از پروتــکل  PTPو بــرای انتقــال صــدا از پروتــکل  RTSPاســتفاده مینمایــد .تنظيمــات و کنتــرل کارت را میتــوان از طریــق
واســط کاربــری تحــت وب محصــول و پروتــکل  SNMPانجــام داد.

ویژگیهای اصلی
•پشتیبانی از هشت ورودی و خروجی صدای استریو دیجیتال ()AES

•قابليت ارسال و یا دریافت همزمان هشت سیگنال مبتنی بر AES67

•قابلیت تنظیم هر خروجی صدای دیجیتال جهت دریافت از استریمهای  AES67متمایز
•قابلیت ارسال و یا دریافت صدای  AES67با استفاده از پروتکل RTSP
•امکان همگامسازی صدا با استفاده از پروتکل PTP

•پشتیبانی از ورودی آنالوگ (/)ADCخروجی آنالوگ (( )DACاختیاری)
•مقرون به صرفه و پیچیدگی پیادهسازی کمتر
•دارای واسط کاربری تحت وب
•بروزرسانی از راه دور

•پشتیبانی از پروتکل SNMP

کاربردها
•مراکز تولید و پخش برنامههای تلویزیونی

•اتاقهای کنترل مرکزی
•مراکز مانیتورینگ
•واحدهای سیار
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مشخصات فنی
ورودی صدای دیجیتال

ولتاژ

نوع سیگنال

 AES3فرکانس نمونهبرداری

استاندارد

 AES3پورت اترنت

تعداد ورودی

3V
48 kHz

 16 CH/ 8 AESنوع

کانکتور

RJ45

 25 pin D-subاستاندارد

امپدانس

 110Ωانتقال

سطح ولتاژ ورودی

2-7 V

خروجی صدای دیجیتال

IEEE 802.3
AES AES67-2015 | IGMP(RFC
)2236, RFC 3376) | RTP (RFC 2250
)| UDP (RFC 768) | IPv4 (RFC 760

مشخصات الکتریکی

نوع سيگنال

 AES3توان مصرفی

استاندارد

 AES3محيط كاري

تعداد خروجی

<25W

 16 CH/ 8 AESدمای محیط

كانكتور

5 ˚C to 40 ˚C

 25 pin D-subرطوبت محیط

امپدانس

0 % to 90%

110Ω

جیتر

<10 ns

ملزومات سیستم
نوع
فریمها و تجهیزات جانبی

تعداد
1

نام محصول

مشخصات

SRM- 0645

سابرک  1RUبه همراه یک منبع تغذی ه پشتیبان

SRM- 0655

سابرک  3RUبههمراه دو منبع تغذیه  225/150وات و درب فندار با نمایشگر LED

اطالعات سفارش
نام محصول

توضیحات

IPG-1000-AES-ORIG

مبدل  AESبه IP

IPG-1000-AES-TERM

مبدل  IPبه AES

ADC

ورودی صدای آنالوگ (اختیاری)

DAC

خروجی صدای آنالوگ (اختیاری)

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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