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ماکس/  دی ماکس 18 کاناله سیگنال های نوری

 	3G/HD/SD-SDI, AES, DVB-ASI, Ethernet پشتیبانی از سیگنال های
 	ITU-T G694.2 پشتیبانی از استاندارد
 	CWDM طراحی پسیو
 	LC/UPC اتصال نوری
پوشش دهی چند سیگنال بر روی یک لینک فیبر	 
سازگاری با سابرک های شرکت صمیم	 

ــک  ــق ی ــا طــول موج هــای مختلــف را از طری ــوری ب ــه امــکان عبــور ســیگنال های ن ــوری اســت ک ــر پســیو ســیگنال های ن OMD-1800 یــک مالتــی پلکســر و دی مالتــی پلکس

لینــک فیبــر نــوری فراهــم می کنــد. ایــن محصــول 18 ســیگنال بــا طــول موج هــای متفــاوت از فیبرهــای نــوری مختلــف را در یــک فیبــر نــوری ترکیــب می کنــد و یــا 18 ســیگنال 
بــا طــول موج هــای متفــاوت از یــک فیبــر نــوری را بــه 18 کانــال فیبــر نــوری تبدیــل می کنــد. از قابلیت هــای ایــن محصــول ســازگاری بــا تمامــی ســابرک های و ســایر محصــوالت 

فیبــری شــرکت صمیــم می باشــد. بــه جهــت عملکــرد پســیو OMD-1800، ایــن محصــول نیــازی بــه منبــع تغذیــه نــدارد.

ویژگی های اصلی 

OMD- 1800

کاربردها 

در سیستم های انتقال فیبری 18 کاناله	 

Fiber

دیتاشیت 1399
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بلوک دیاگرام

OMD-1800

18 Channel CWDM 
Optical Mux/De-mux

18 Channel CWDM 
Optical Mux/De-mux

COM

1270 nm

1290 nm

1310 nm
1330 nm

1350 nm
1370 nm

1390 nm
1410 nm

1430 nm
1450 nm

1470 nm

1490 nm

1510 nm
1530 nm

1550 nm
1570 nm

1590 nm
1610 nm

مشخصات فنی

Adjacent Channel Isolation>30 dB

 Non- Adjacent Channel
Isolation

>40 dB

مشخصات الکتریکی

mW 300>توان نوری

محیط کاری

C to + 70 °C; (OR) - 40 °C to + 85 °C° 5 -دمای عملکرد

storage 40 -دمای °C ~ + 85 °C

% to 90 % 0رطوبت

ورودی/خروجی

 ,3G/HD/SD-SDI, AES, DVB-ASIنوع سیگنال
Ethernet, etc.

ITU-T G694.2استاندارد

18تعداد کانال

 nm, 1290 nm, 1310 nm, 1330 1270طول موج
nm, 1350 nm, 1370 nm, 1390 nm, 
1410 nm, 1430 nm, 1450 nm, 1470 
nm, 1490 nm, 1510 nm, 1530 nm, 
1550 nm, 1570 nm, 1590 nm, 1610 nm

COM پورتCommon I/O port

LC/UPCکانکتور

عملکرد

dB typical 2.0تلف Insertion کانال

dB 45<تلف برگشتی

dB 55<دایرکتیویتی)بهره(
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ملزومات سیستم 

مشخصاتنام محصولتعدادنوع

سابرک 3RU به همراه دو منبع تغذیه  225/150 وات و درب فن دار با نمایشگر 1SRM-0655LEDفریم ها و تجهیزات جانبی

اطالعات سفارش

توضیحاتنام محصول

OMD-1800ماکس/ دی ماکس 18 کاناله سیگنال های نوری

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


