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 3G/HD/SD-SDI/ASI روتر 6×32 ویدئوی دیجیتال

قابلیت همگام سازی با سیگنال مرجع	 
 	)3G/HD/SD-SDI( Clean & Quiet سه خروجی
 	 DVB-ASI 3 وG/HD/SD-SDI سه خروجی نرمال
دارای همگام ساز فریم داخلی	 
امکان کنترل با استفاده از نرم افزار کنترل پنل مجازی ماتریس	 
 	Reclocked خروجی های
سازگار با تمام کنترل پنل های طراحی شده شرکت صمیم	 

3G/ و DVB-ASI می باشــد. ایــن دســتگاه فرمت هــای ویدئــوی دیجیتــال Clean & Quiet یــک روتــر ویدئــوی دیجیتــال حرفــه ای بــا قابلیــت ســه خروجــی SDE-3206 دســتگاه
HD/SD-SDI را پشــتیبانی می کنــد. وجــود همگام ســاز فریــم داخلــی باعــث می شــود کــه منابــع ورودی آن نیــازی بــه همگام شــدن نداشــته باشــند. اســتفاده از SDE-3206 بــه 

منظــور انتخــاب منابــع ویدئــوی دیجیتــال در اتــاق فرمــان، اســتودیوهای کوچــک و واحدهــای ســیار، منطقــی و بســیار مقــرون بــه صرفــه خواهــد بــود. همچنیــن می تــوان از آن در 
مواقــع اضطــراری بــه جــای میکســر تصویــر اســتفاده نمــود. تعــداد ســه خروجــی بــه عنــوان خروجی هــای نرمــال اســتفاده می شــوند. ســازگاری ایــن دســتگاه بــا کنتــرل پنل هــای 
ــه منظــور جلوگیــری از  ــری آســان، ســرعت در انجــام ســوئیچ و همچنیــن پیش بینی هــای صــورت گرفتــه ب ســاخت شــرکت صمیــم موجــب افزایــش قابلیــت آن می گــردد. کارب

خطــای انســانی از دیگــر قابلیت هــایSDE-3206 می باشــد.

ویژگی های اصلی 

SDE- 3206 

کاربردها 

مراکز تولید و پخش برنامه های تلویزیونی	 
اتاق های کنترل مرکزی	 
مراکز مانیتورینگ	 
واحدهای سیار	 
استفاده به عنوان Emergency Switch در اتاق فرمان پخش	 

دیتاشیت 1399
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بک پنل

بلوک دیاگرام

SDE-3206

Crosspoint

Reclocker

Reclocker

Reclocker

Reclocker

syncronizer

syncronizer

Clean & Quiet 
Switch

Timing Generator

LEDs

MCU Monitoring & Control

Button Control Panel (optional)Button Control Panel (optional)

...

3G/HD/SD-SDI/ASI 
In 1

3G/HD/SD-SDI/ASI 
In 2

3G/HD/SD-SDI/ASI 
In 31

3G/HD/SD-SDI/ASI 
In 32

3G/HD/SD-SDI/ASI 
Out 1

3G/HD/SD-SDI/ASI 
Out 3

3G/HD/SD-SDI
Out 5

3G/HD/SD-SDI
Out 6

Ref In

...
Remote 
Control

Reclocker 3G/HD/SD-SDI/ASI 
Out 2

Reclocker 3G/HD/SD-SDI
Out 4syncronizer
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مشخصات فنی

ورودی  ویدیوی مرجع

Composite syncنوع سیگنال
Tri- level sync

ITU-R BT.470-6, SMPTE 274Mاستانداردها

)with passive loop through( 1تعداد ورودی

BNCكانكتور

75Ωامپدانس 

Vp-p 1سطح ولتاژ

مشخصات الکتریکی

240V AC-100ولتاژ كاری

25W>توان مصرفی

مشخصات مکانيکي

,For 19”, 1RU standard frameاندازه 
depth 32 cm

kg 5.3وزن

محيط کاری 

C to 40 °C° 5دماي محیط

% to 90 % 0رطوبت محیط

ورودي   ویدیوی دیجيتال

3G/HD/SD-SDI/ASIنوع سیگنال

SMPTE   259M, SMPTE  292Mاستانداردها
SMPTE   424M, DVB-ASI

32تعداد ورودی 

BNCكانكتور

75Ωامپدانس 

Automatic compensationطول كابل
3G/HD/SD: 60/110/250 m

خروجي  ویدیو ی دیجيتال

3G/HD/SD-SDI/ASIنوع سیگنال

SMPTE   259M, SMPTE  292Mاستانداردها 
SMPTE   424M, DVB-ASI

Clean & Quiet 3 + 3تعداد خروجی 

BNCكانكتور

75Ωامپدانس 

% mV ± 10 800سطح ولتاژ 

)UI )SD, HD 0.2>جیتر
<0.3 UI )3G(

dB to 270 Mb/s 15<تلف برگشتی
>12 dB to1.5 Gb/s
>10 dB to 3 Gb/s

)to 1.5 ns )SD 0.4زمان صعود و نزول
<270 ps )HD(
<135 ps )3G(

Overshoot<10 % Amplitude

DC offset0 V ± 0.5 V

ملزومات سيستم 

مشخصاتنام محصولتعدادنوع

1روترها و كنترل پنل ها

CPE- 016116×1 كنترل پنل

CPE- 161616×16 كنترل پنل

CPE- 323232×32 كنترل پنل

CPE- 1032و 32 كلید OLED كنترل پنل با نمایشگر

CPE- 2054كنترل پنل با نمایشگر رنگی و 54 كلید

نرم افزار پیكربندی و مانیتورینگ شركت صمیم1CPS- 3232پیكربندی و مانیتورینگ
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اطالعات سفارش

توضيحاتنام محصول

SDE-3206-L3 بدون كنترل پنلG/HD/SD-SDI/ASI روتر 6×32 ویدئوی دیجیتال

SDE-3206-BPS3 با كنترل پنلG/HD/SD-SDI/ASI روتر 6×32 ویدئوی دیجیتال

SDE-3206-BPS-CLClean 3 با كنترل پنل و آپشنG/HD/SD-SDI/ASI روتر 6×32 ویدئوی دیجیتال

SDE-3206-L-CLClean 3 بدون كنترل پنل و با آپشنG/HD/SD-SDI/ASI روتر 6×32 ویدئوی دیجیتال

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.

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


