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ASI ریمالتی پلکسر با پنج ورودی

 	 ASIدو خروجی مستقل
آنالیز کامل ورودی های ASI و نمایش لیست سرویس به همراهPID  ها و نرخ بیت دقیق زمان واقعی	 
نمایش نرخ بیت دقیق ورودی ها و خروجی ها از طریق نرم افزار	 
تنظیم نرخ بیت خروجی ها )kbps( به صورت دقیق و مستقل	 
 	 PCR re-stampingقابلیت
تولید کامل جداول SI و PSI تا 8191 عدد PIDs و پشتیبانی برای هر خروجی 	 
قابلیت کنترل و مانیتورینگ	 
قابلیت PID re-mapping به صورت خودکار	 
قابلیت PID re-mapping دستی و اجتناب کردن از مغایرت های PID در خروجی ها 	 
قابلیت حذف و اضافه کردن در سطح سرویس ها 	 
قابلیت تولید کامل جدول NIT: وارد کردن شماره کانال منطقی )LCN( و وارد کردن چندین TS ID برای انواع مختلف مدوالسیون )ماهواره، پخش زمینی، کابلی و غیره(	 
وارد کردن جدول EIT از یکی از ورودی ها 	 
 	 BISS رمزگذاری و رمزگشایی
قابلیت ارائه خروجی به صورت شبکه 	 
 	 )SRM-0655( 3 شرکت صمیمRU سازگاری با سابرک های

 	DVB )DVB-T/T2, DVB-S/S2  transition( ریماکس حرفه ای سرویس های 
 	BISS قابلیت رمزگذاری و رمزگشایی
 	IPTV استفاده در
مدیریت سیگنال TS در ایستگاه های فرستنده	 

ــه  ــد ک ــت SD و HD می باش ــا فرم ــر ب ــدا و تصوی ــرویس های ص ــایی س ــذاری و رمزگش ــس، رمزگ ــی پلک ــات ریمالت ــام عملی ــرای انج ــه ای ب ــاژول حرف ــک م کارت RMX-0510 ی
ــس و  ــرای ماک ــن ب ــل مطمئ ــد. RMX-0510 راه ح ــا می کن ــبکه های IPTV مهی ــش DVB-T/T2 ,DVB-S/S2 و DVB-C و ش ــرای پخ ــتریم SPTS و MPTS را ب اس
ــزان  ــتیبانی و می ــا، پش ــرای ورودی ه ــرفته ی TS را ب ــز پیش ــد. کارت RMX-0510 آنالی ــتقل ASI و IP می باش ــی مس ــب دو خروج ــج ورودی ASI در قال ــا پن ــس ت دیماک
ــا امــکان برودکســت  دقیــق نــرخ بیــت، اختصــاص دســتی و خــودکار PID و نیــز ســرویس فیلترینــگ را انجــام می دهــد. همچنیــن جــداول SI را تولیــد و پــردازش می کنــد ت
مجــدد فراهــم شــود. ایــن کارت توانایــی تولیــد و پــردازش جــداول PSI/SI مطابــق بــا اســتاندارد ETS 300 486 و نیــز PCR re-stamping را داراســت. نشــانگرهایی 

روی کارت جهــت اطــاع از وضعیــت کاری کارت در نظــر گرفتــه شــده اســت.
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1تعداد خروجی

RJ45کانکتور

قابلیت های پردازشی سیستم

 Full Input TS Analysis TS Service Level selection Input Service Rate
Extraction Output Stream Rate Adjust PID Re-mapping PCR Re-

 stamping PSI/SI Table processing and Insertion

شاخص ها/LEDها

Power OKسبز
DVB-ASI تشخیص و الک کردن 5 ورودی

تشخیص سرریز در خروجی هاقرمز

مشخصات الکتریکی

V DC)12~8(±ولتاژ کاری

12W>توان مصرفی

مشخصات مکانیکی

mm × 100 mm 220اندازه
)for 19”,  3RU standard frame(

,g with shield plate 250وزن
100 g back panel

محیط کاري

C to 40 °C° 5دماي محیط

% to 90 %5رطوبت محیط

مشخصات فنی

ASI ورودي

DVB-ASIنوع سیگنال

ISO-13818-1استانداردها 

5تعداد ورودي 

BNCکانکتور

75Ωامپدانس

mV ± 10% 800سطح ولتاژ 

Data rate0–150 Mb/s
Packet size188 or 204

Clock rate270 MHz ± 100 ppm

ASI  خروجي

DVB-ASIنوع سیگنال

ISO-13818-1استاندارد 

2تعداد خروجی

BNCکانکتور

75Ωامپدانس 

mV ± 10% 800سطح ولتاژ 

خروجی شبکه )اختیاری(

IEEE Std 802.3-2002 ,10/100 Base-Tاستاندارد

توضیحاتنام محصول
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IP10/100 آپشن استریمر شبکه 

BIENCBISS Encryption Support آپشن

BIDECBISS Decryption Support آپشن

ملزومات سیستم 

اطالعات سفارش

مشخصاتنام محصولتعدادنوع

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

DVB-IP 1سخت افزار و نرم افزار مالتی ویوئرMVP-0570MPEG TS دستگاه مالتی ویوئر سیگنال

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


