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SDI/IP مبدل

 	SMPTE 2022-7و SMPTE 2022-6 ،SMPTE 2022-5 پشتیبانی از استانداردهای
 	10 Gbit/sec بر روی لینک های SDI قابلیت انتقال سیگنال های
 	)Redundant( قابلیت استفاده از لینک پشتیبان
 	FEC قابلیت تشخیص خطا با بهره گیری از روش
 	 SFP+ استفاده از ماژول های فیبر 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 فرمت سیگنال های SDI 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	 

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

SDI بــوده کــه هــر کــدام بــه طــور مســتقل قابــل تنظیــم بــه عنــوان مبــدل SDI بــه IP و یــا IP بــه  SDI می باشــند. 
کارت IPG-1000-SDI  قابلیــت تشــخیص خطــا بــا بهره گیــری از روش)Forward Error Correction (FEC  را دارد. همچنیــن امــکان ارســال ویدیــو بــر روی شــبکه بــه 
ــری تحــت وب محصــول و  ــوان از طریــق واســط کارب ــرای ایــن کارت وجــود دارد. تنظیمــات و کنتــرل کارت را می ت ــز و دریافــت از فرســتنده های مختلــف ب گیرنده هــای متمای

پروتــکل SNMP انجــام داد. عــاوه برایــن بــه منظــور ارتقــای قابلیــت اطمینــان سیگنال رســانی از یــک پــورت شــبکه پشــتیبان )Redundant( اســتفاده می شــود.
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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.

IEEE 10 2008-802.3 GigEاستاندارد

 SMPTE ST2022- 5/6/7 | IGMP (RFCانتقال
2236, RFC 3376( | RTP (RFC 2250( 
| UDP (RFC 768( | IPv4 (RFC 760(

 Up to 9.5 Gb of streaming perعملکرد
direction

مشخصات الكتریكي

25W>توان مصرفی

محيط کاري

C to 40 ˚C˚ 5دمای محیط

% to 90 % 0رطوبت محیط

مشخصات فنی

ورودی/خروجی ویدیوی دیجيتال

3G/HD/SD-SDIنوع سیگنال

ST 259M, ST 292M, ST 424Mاستانداردها

*6تعداد ورودی/خروجی

BNCکانکتور

75Ωامپدانس

3G/HD/SD: 60/110/250 mطول کابل

 ,SD: 625i50فرمت ورودی/خروجی
HD: 1080i60,  
1080p30,
720p25,
3G: 1080p60, 

پورت اترنت

+SFPنوع

2تعداد 

توضيحاتنام محصول

IPG-1000-SDI-COMBOSDI با سه کانال ورودی و سه کانال خروجی SDI/IP مبدل

IPG-1000-SDI-ORIGSDI با شش کانال ورودی SDI/IP مبدل

IPG-1000-SDI-TERMSDI با شش کانال خروجی SDI/IP مبدل

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

525i59.94
1080i50, 1080p25,

720p60, 720p50, 720p30,

1080p50
* به جدول اطالعات سفارش مراجعه شود

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


