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DVB-T/T2 گیرنده و مبدل سیگنال تکی

 	 DVB-T/T2 دارای یک ورودی مستقل
 	RF  برای ورودی Loop دارای یک سیگنال
 	52-862 MHz محدوده ی فرکانسی
 	 IP و یک خروجی ASI دارای یک خروجی مستقل
 	)SRM-0655( 3 شرکت صمیمRU سازگاری با سابرک های
 	DVB-T/T2 پشتیبانی از استانداردهای
قابلیت کنترل و مانیتورینگ	 
 	)1RU جعبه(  Standalone قابل ارائه به صورت

ــول  ــن محص ــت. ای ــتانداردهای DVB-T/T2 اس ــا اس ــق ب ــیگنال های ASI و IP مطاب ــه س ــی ب ــال زمین ــیگنال دیجیت ــاژوالر س ــه ای و م ــدل حرف ــک مب کارت STC- 0535-81 ی
ــر بســتر شــبکه ی اترنــت، در قالــب بســته های UDP و RTP  ارســال می نمایــد. در ایــن حالــت می تــوان داده هــای TS موجــود در یــک  داده هــای TS را بصــورت MPEG TS ب
بانــد فرکانســی مشــخص را به صــورت Unicast و یــا Multicast منتشــر نمــود. ایــن کارت دارای یــک ورودی RF و یــک خروجــی DVB-ASI اســت. کارت STC- 0535-81 در 
کنــار یــک سیســتم ریماکــس جهــت دریافــت زمینــی و سیگنال رســانی هدندهــای IPTV قابــل اســتفاده می باشــد. نشــانگر هایی روی کارت جهــت اطــاع از وضعیــت کاری و الک 
شــدن ورودی RF در نظــر گرفتــه شــده اســت. کنتــرل و مانیتورینــگ پارامترهــای دریافتــی ســیگنال ورودی RF، بــا اســتفاده از نرم افــزار مانیتورینــگ امــکان پذیــر خواهــد بــود.

ویژگی های اصلی 

STC- 0535-81

دیتاشیت - 1399

کاربردها 

 	DVB-T/T2 در فرستنده های تلویزیونی جهت دریافت سیگنال )رله( و تغذیه ی ورودی بلوک فرستنده
 	LAN استریمر بر روی شبکه ی
 	MVP-0570 دستگاه مالتی ویوئر DVBT/T2 ماژول ورودی

ASIIP
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RTPRFC1889, RFC3550, RFC2250

DVB/MPEG- 2ISO/IEC 13818-1 2000

IGMPv2RFC 3376

MPEG- 2/MPEG- 4 Encapsulation/
De Capsulation

ETSI TS 102 034 V1.3.1

ASI خروجي

 DVB-ASIنوع سیگنال

ISO-13818-1, EN50083-9 استانداردها

1 + 1تعداد خروجی

BNCکانکتور

75Ωامپدانس

مشخصات الكتریكي

V DC(12~8)±ولتاژ کاري

15W>توان مصرفی

مشخصات مكانيكي

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

,g with shield plate 250وزن
100 g back panel

محيط کاري

C to 40 °C° 5دمای محیط

% to 90 % 0رطوبت محیط

مشخصات فنی

RF  ورودي

DVB-T/T2نوع سیگنال

DVB-T: ETSI EN 300 744استانداردها
DVB-T2: ETSI EN 302 755

1تعداد ورودي

Type F, Femaleکانکتور

75Ωامپدانس

MHz 862-52محدوده فرکانسی

RF 20 -حساسیت ورودی dBm to - 65 dBm

DVB-T2: 6, 7, 8 MHzپهنای باند کانال
DVB-T: 7 ,8 MHz

FFT مدDVB-T2:1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K
DVB-T: 2K, 8K

Guard IntervalDVB-T2: 1/4 ,5/32 ,1/8 ,5/64 ,1/16 
, 1/32 ,1/64 ,1/128
DVB-T: 1/4 ,1/8 ,1/16 ,1/32

,DVB-T2: 1/2 ,3/5 ,2/3 ,3/4 ,4/5نرخ کد 5/6
DVB-T: 1/2 ,2/3 ,3/4 ,5/6 ,7/8

 ,DVB-T2: QPSK,16-QAM, 64 -QAMنوع مدوالسیون
256 -QAM rotated constellation
DVB-T: QPSK,16-QAM, 64 -QAM

خروجیIP )اختياری( 

 ,IEEE Std 802.3-2002استانداردها
10/100 Base -T

1تعداد خروجی

RJ45کانکتور

Mb/s 70ماکزیمم نرخ بیت

Unicast, Multicastنوع پخش

استانداردها

Link layerIEEE Std 802.3-2002

VLANIEEE Std 802.1q

Transport layer: IPv4RFC 760

UDPRFC 768

ملزومات سيستم 

مشخصاتنام محصولتعدادنوع

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

توضيحاتنام محصول

STC- 0535-81 DVB-T/T2 گیرنده و مبدل سیگنال تکی

IPTS over IP و  IP آپشن خروجی

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


