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ASI/IP مبدل

 	SMPTE 2022-7 و SMPTE2 2022-2 ،SMPTE 2022-1 پشتیبانی از استانداردهای
 	1 Gbit/sec بر روی لینک های  DVB-ASI قابلیت انتقال سیگنال های
 	)Redundant( قابلیت استفاده از لینک پشتیبان
 	FEC قابلیت تشخیص خطا با بهره گیری از روش
 	 SFP استفاده از ماژول های شبکه استاندارد
 	 IP/UDP امکان تنظیم مستقل هر کانال از نظر حالت مبدل و تنظیمات
امکان ارسال ویدیو بر روی شبکه به گیرنده های متمایز و دریافت از فرستنده های مختلف	 
قابلیت نمایش نرخ بیت سیگنال های ASI ورودی/خروجی و نرخ بیت ارسالی و دریافتی بر روی شبکه	 
پشتیبانی از پروتکل های رایج شبکه )IGMP ، ICMP ، ARP و...(	 
دارای واسط کاربری تحت وب	 
بروزرسانی از راه دور	 
دارای LEDهای نشانگر وضعیت عملیاتی کارت	 
 	 SNMP پشتیبانی از پروتکل

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

 )DVB-ASI( یــک مبــدل مــاژوالر بــا قابلیــت انعطاف پذیــری بــاال اســت. ایــن کارت امــکان ارســال و دریافــت همزمــان ســیگنال های فشــرده صــدا و تصویــر IPG-1000-ASI کارت
  ASI را فراهــم می کنــد. ایــن کارت شــامل شــش کانــال ورودی و خروجــی SMPTE 2022 و بــا اســتفاده از پورت هــای گیگابیــت اترنــت مبتنــی بــر اســتاندارد IP بــر روی بســتر

بــوده کــه هــر کــدام بــه طــور مســتقل قابــل تنظیــم بــه عنــوان مبــدل ASI  بــه IP و یــا IP  بــه  ASI  می باشــند. 
ــه  ــبکه ب ــر روی ش ــو ب ــال ویدی ــکان ارس ــن ام ــری از روش )Forward Error Correction )FEC را دارد. همچنی ــا بهره گی ــا ب ــخیص خط ــت تش کارت IPG-1000-ASI  قابلی
ــول و  ــت وب محص ــری تح ــط کارب ــق واس ــوان از طری ــرل کارت را می ت ــات و کنت ــود دارد. تنظیم ــن کارت وج ــرای ای ــف ب ــتنده های مختل ــت از فرس ــز و دریاف ــای متمای گیرنده ه

ــود. ــتفاده می ش ــتیبان )Redundant( اس ــبکه پش ــورت ش ــک پ ــانی از ی ــان سیگنال رس ــت اطمین ــای قابلی ــور ارتق ــه منظ ــن ب ــاوه برای ــام داد. ع ــکل SNMP  انج پروت
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IEEE 802.3ab 1000BASE-Tاستاندارد

 SMPTE ST2022-1/2/7 | IGMP (RFCانتقال
2236, RFC 3376) | RTP (RFC 2250) 
| UDP (RFC 768) | IPv4 (RFC 760)

مشخصات الکتریکی

25W>توان مصرفی

محیط کاری

C to 40 ˚C˚ 5دمای محیط

% to 90 % 0رطوبت محیط

مشخصات فنی

ورودی/خروجی دیجیتال

DVB-ASIنوع سیگنال

 -ISO-13818استاندارد 

6تعداد خروجی

BNCكانكتور

75Ωامپدانس

پورت اترنت

 SFPنوع

2تعداد

توضیحاتنام محصول

IPG-1000-ASIASI با شش كانال ورودی/خروجی ASI/IP مبدل

ملزومات سیستم 

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

1

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.
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