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3G/HD/ مبدل تک  کاناله سیگنال نوری به سیگنال
 SD-SDI/ASI

پشتیبانی از استانداردهای	 
تشخیص صحت و استاندارد بودن سیگنال ورودی	 
 	LC/UPC اتصال نوری
 Re-clock ورودی برای حذف حداکثری جیتر	 
 	3G/HD/SD-SDI/ASI هشت خروجی الکتریکال
سازگاری با تمامی سابرک های شرکت صمیم	 
دارای LEDهای نشانگر وضعیت عملیاتی کارت	 
دارای واسط کاربری تحت وب 	 
قابلیت بروزرسانی از راه دور	 
 	SNMP پشتیبانی از پروتکل

مراکز تولید و پخش برنامه های تلویزیونی	 
 	 SDH توزیع سیگنال در مراکز
اتاق های کنترل مرکزی	 
مراکز مانیتورینگ	 

کارت OES-3903 یــک مبــدل ســیگنال  ویدیــوی دیجیتــال بــر روی لینــک فیبــر نــوری بــه ســیگنال  الکتریکــی 3G/HD/SD-SDI/ASI اســت. ایــن کارت می توانــد همــراه ســایر 
تجهیــزات مبدل هــای فیبــر، در ســمت گیرنــده بــه  کار گرفتــه شــود. تشــخیص صحــت و اســتاندارد بــودن ســیگنال ورودی، امــکان جبران ســازی و Re-clock ورودی بــه منظــور 
دسترســی بــه هشــت خروجــی از قابلیت هــای کارت OES-3903 اســت. بــا توجــه بــه نیــاز و مســافت لینــک، SFPهــای مختلــف بــا حساســیت متفاوتــی قابــل ارائــه می باشــد.
تنظیمــات و کنتــرل کارت را می تــوان بــه طــور مســتقیم از طریــق DIP Switchهــای تعبیــه شــده روی کارت و همچنیــن واســط کاربــری تحــت وب محصــول انجــام داد، همچنیــن 

وضعیــت عملیاتــی کارت بــه وســیله نشــانگر های LED روی آن قابــل مشــاهده اســت.

ویژگی های اصلی 

کاربردها 

OES- 3903

3G Fiber

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 424M

دیتاشیت 1400
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بک پنل

بلوک دیاگرام
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توضیحاتنام محصول

OES- 39033G/HD/SD-SDI/ASI مبدل تک کاناله سیگنال نوری به سیگنال

ملزومات سیستم 

اطالعات سفارش

مشخصاتنام محصولتعدادنوع

1فریم ها و تجهیزات جانبی
SRM- 06451 به همراه یک منبع تغذیه  پشتیبان RU سابرک

SRM-0655LED 3 به همراه دو منبع تغذیه  225/150 وات و درب فن دار با نمایشگرRU سابرک

مبدل فیبر
1EOS- 39013 به سیگنال نوریG/HD/SD-SDI/ASI مبدل تک کاناله سیگنال

2EOD- 39023 به سیگنال نوریG/HD/SD-SDI/ASI مبدل دو کاناله سیگنال

dB to 270 Mb/s 15<تلف برگشتی
>12 dB to 1.5 Gb/s
>10 dB to 3 Gb/s 

Overshoot<10 % Amplitude

DC offset0 V ± 0.5 V

کنترل و مانیتورینگ

DIP switch/web interfaceکنترل

LED/web interfaceمانیتورینگ

شاخص ها/LED ها

Power OK, RCT/Locate, Fiber link, Lockسبز

مشخصات الكتریكي

V DC(12~8)±ولتاژ کاري

8W>توان مصرفی

مشخصات مكانیكي

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

,g with shield plate 250وزن
100 g back panel

محیط کاري

C to 50 ˚C˚ 5دمای محیط

% to 90 % 0رطوبت محیط

مشخصات فنی

ورودی  نوری

Opticalنوع سیگنال

1تعداد ورودی

LC/UPCکانكتور

nm 1310محدوده طول موج

Single modeنوع فیبر نوری

Depends on SFPحساسیت
- 20 dBm, - 30 dbm (10 km, 50 km)

خروجی ویدیوی دیجیتال

3G/HD/SD-SDI/ASIنوع سیگنال

,SMPTE 259M, SMPTE 292Mاستانداردها
SMPTE 424M

8تعداد خروجی

BNCکانكتور

75Ωامپدانس 

% mV ± 10 800سطح ولتاژ 

UI (SD, HD) 0.2>جیتر
<0.3 UI (3G)

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

گــروه مهندســی صمیــم بــه عنــوان تولیــد کننــده 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 کالس جهان

محصــوالت بــا اســتانداردهای بیــن المللــی را تضمیــن نمایــد.

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


