
www.samimgroup.com 1

TS سیستم گیرنده و ریمالتی پلکسر

 	1–45 MSymb/s 2150-950 و MHz با قابلیت دریافت سیگنال RF DVB-S/S2 سه ورودی
 	100 Mb/s با نرخ بیت حداکثر DVB-ASI سه ورودی
دو خروجی  DVB-ASI مستقل 	 
 	RF براي هر یک از ورودی های Loop RF خروجی
تشخیص اتوماتیک وجود سیگنال های RF و ASI ورودی	 
استخراج و نمایش اتوماتیک سرویس های موجود در هر یک از ورودی های سیستم	 
تخصیص خودکار و دستی PIDها	 
قابلیت تنظیم خروجی ها به صورت اضافه و کم کردن در حد سرویس	 
 	PCR re-stamping  قابلیت
امکان دیُکدکردن سرویس های BISS شده ای که در هر یک از خروجی ها قرار گرفته اند	 
قابلیت انتخاب کلیدهای BISS  نامحدود	 
قابلیت دیُکد کردن هر یک از مؤلفه های صدا و تصویر در سرویس BISS شده به صورت مستقل از هم	 
امکان تنظیم جداول TOT و NIT از طریق وب	 
 	RF Lock, RF Unlock, ASI Sync, Output Over Flow, Power Fail  سیستم ذخیره و ثبت آالرم ها از قبیل
 	)RF/ASI/RMX( سوئیچ داخلی جهت انتخاب نوع سیگنال های خروجی دستگاه
امکان استریمینگ خروجی و ورودی های ریماکس بر روی پورت گیگابیت حداکثر تا 800 مگابیت بر ثانیه )آپشن(	 
قابلیت کنترل از طریق پنل جلو با کاربری آسان از طریق نمایشگر LCD و صفحه کلید	 
قابلیت کنترل از طریق وب	 
استفاده از دو منبع تغذیه ی Main و Redundant هر یک با توان 65 وات	 
دو Jet Fan و سیستم نمایش وضعیت دماي داخلی و نمایش آالرم از کار افتادن فن	 

دســتگاه IRR-0520 یــک سیســتم ریمالتــی پلکســر Transport Stream اســت کــه ورودی هــای ASI و DVB-S/S2 را دریافــت می کنــد. ایــن سیســتم کــه در ابعــاد 
ــن  ــد. ای ــیگنال وروی DVB-ASI می باش ــه س ــن س ــتانداردهای DVB-S/S2 و همچنی ــا اس ــق ب ــواره مطاب ــیگنال RF ماه ــه ورودی س ــردد، دارای س ــه می گ 1RU عرض
سیســتم دو ریمالتــی پلکســر مســتقل و قدرتمنــد دارد کــه امــکان اضافــه و کــم کــردن ســرویس های موجــود را در دو خروجــی و ویرایــش و ایجــاد جــداول PSI را بــرای کاربــر 
فراهــم ســاخته اســت. IRR-0520 دارای دو طبقــه ســوئیچ هوشــمند بــرای هــر بلــوک ریماکــس اســت کــه براســاس آنالیــز دو اولویــت اول TR 101 290، قابلیــت ســوئیچ 
بــر روی خطــوط رزرو )ASI( را در شــرایط خــاص فراهــم می کنــد. خروجــی هــر طبقــه ریماکــس از طریــق دو ســیگنال ASI بــراي کاربــر فراهــم می باشــد بــه عنــوان یــک 
 UDP در قالــب بســته های RJ45 گزینــه ی قابــل ســفارش توســط مشــتری، ایــن سیســتم می توانــد خروجــی طبقــه ریماکــس خــود را از طریــق واســط شــبکه و کانکتــور
و RTP ارســال نمایــد. بــا توجــه بــه تنــوع واســطه های ورودی و خروجــی در ایــن دســتگاه، می تــوان از آن بــه عنــوان یــک راه حــل بهینــه در کاربردهــای Headend  اســتفاده 

نمــود. همچنیــن کنتــرل و مانیتورینــگ سیســتم از طریــق Web Browser و پنــل جلــوي دســتگاه بــرای کاربــر فراهــم می باشــد. 

ویژگی های اصلی 
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بک پنل

بلوک دیاگرام

 	DVB-S/S2 استفاده در فرستنده های تلویزیونی برای دریافت سیگنال و بلوک تغذیه ی ورودی فرستنده های
 	IPTV در شبکه های LAN استریم روی شبکه ی
 	MVP-0570 مالتی ویوئر DVB-S/S2 ماژول ورودی

کاربردها 
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خروجی  IP )اختیاری(

 IEEE Std 802.3-2002 ,10/100استانداردها
Base-T
IEEE Std  802.3ab 1000 Base-T
ETSI TS 102 034 V1.3.1

UDP, RTPپروتکل

1تعداد

RJ45کانکتور

قابلیت های پردازشی ریماکس

TS Service Level selection full Input TS Analysis
Output Stream Rate Adjust
PID Re-mapping
Input Service Rate Extraction
PCR Re-Stamping
PSI/SI Table Processing and Insertion

تنظیمات

Network control and monitoring نوع
 available using web browser, front
panel

TCP, SNMPپروتکل

1تعداد

RJ45کانکتور

مشخصات الکتریکی

100V AC ± 10%-240ولتاژ کاری

30W>توان مصرفی

مشخصات مکانیکی

,1RU standard frame  ,”19اندازه
Depth 320 mm

kg 4.8وزن

محیط کاري

C to 40 °C° 5دماي محیط

% to 90 %5رطوبت محیط

مشخصات فنی

RF ورودي

DVB-S/S2نوع سیگنال

,DVB-S: ETSI EN 300 421استانداردها 
DVB-S2: ETSI EN 302 307

3تعداد ورودي 

Type F, Femaleکانکتور

75Ωامپدانس

MHz 950-2150محدوده فرکانسی

dBm ~ - 65 dBm 20 -سطح ورودی 

DVB-S symbol rate1-45 MSymb/s

DVB-S roll off0.35 )QPSK(
DVB-S code rateAutomatic )1/2 ,2/3 ,3/4 ,5/6 ,6/7 

7/8(
DVB-S2 constellationQPSK, 8PSK )Auto(

DVB-S2 roll off0.2, 0.25, 0.35 )8PSK(
DVB-S2 symbol rate1-45 MSymb/s

DVB-S2 code rateAutomatic )1/2 , 3/5 , 2/3 , 3/4 , 4/5 
5/6 ,8/9 , 9/10 ,(
45 MSymb/s; )QPSK(

ASI ورودی

DVB-ASIنوع سیگنال

ISO-13818-1, EN50083-9استانداردها 

3تعداد ورودی

BNCکانکتور

75Ωامپدانس 

Mbps 100ماکزیمم بیت ریت 

 ASI خروجی

 DVB-ASIنوع سیگنال

ISO-13818-1, EN50083-9استانداردها

2تعداد خروجی

BNCکانکتور

75Ωامپدانس

Mbps 150ماکزیمم بیت ریت
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توضیحاتنام محصول

IRR- 0520 TS سیستم گیرنده و ریمالتی پلکسر

IPآپشن استریمر گیگابیت 

BISSBISS آپشن رمزگشایی

اطالعات سفارش

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


