
SAMIM PVS-2024
  2M/E  میـــز میکســـر

کنتــرل تولیــد و پخـش محتــوای زنــده 

مطابـق با نیازهـای حرفــه ای شما



SAMIM PVS-2024، یــک گزینــه ایــده آل بــرای فعــاالن حرفــه ای حــوزه صــدا و تصویــر 
مــی باشــد کــه بــا قابلیــت اطمینــان بــاال و قــدرت کارکــرد ۲۴/۷ ، متناســب بــا نیازهــای 

متخصصــان داخلــی حــوزه برودکســت ، سفارشــی ســازی شــده اســت.
ایــن محصـــول،  حاصــل پنــج ســال تــاش مســتمر مهندســین گــروه دانــش بنیــان صمیــم 
ــی مناســب و  ــری خــوب، پشــتیبانی فن ــه کارب ــاال، تجرب ــا کیفیــت ســاخت ب اســت کــه ب
تضمیــن خدمــات پــس از فــروش، ضریــب عملیاتــی باالیــی را، در رده محصــوالت پیشــرفته 

جهــان، فراهــم مــی آورد.

نهایت قدرت،  کیفیت و سادگی عملکرد

قلب تپنـده استودیوی تلویزیونی شما 

SAMIM PVS-2024

میکسر تصویر، عضو اصلی هر استودیـوی تلویزیونی و قلب تپنـده هر مرکز تولید و پخش محتـوای 
زنده، محسوب می شود. وظیفه  اصلی میکسرهـای تصویـر ، مدیریت و پردازش تصاویـر  و فراهـم 

نمودن خروجی نهایی استودیو می باشد.

میکســر تصویــر SAMIM PVS-2024  محصولــی قدرتمنــد از خانــواده میکســرهای تولید شــده توســط گروه مهندســی 
صمیــم اســت کــه در قالــب  یــک میکســر 2M/E از ۲۴ ورودی  SD/HD/3G-SDI پشــتیبانی مــی کنــد. این محصول شــامل 

یــک فریــم اصلــی بــه همــراه کنتــرل پنــل ســخت افــزاری  و نــرم افــزاری می باشــد.



گروه مهندسی صمیم با معرفی SAMIM PVS- 2024 محصول مطمئنی را به حوزه صدا و تصویر کشور ارائه کرده 
که با قابلیت کار در شرایط سخت،  می تواند با باالترین کیفیت در محیط های متنوع به صورت ۲۴/۷ و بدون توقف و 

قطعی فعالیت کند. 

اتاق هـای فرمـان استودیوهای 
تولیـد و پخش

پوشش زنده خبری /  پخش زنده 
رویـدادها

ایستگاه های پرتابل /  واحدهای 
سیـار تلویزیونی 

SAMIM PVS-2024
مدیریت کامل پخش محتـوای زنـده 

میکسر 2M/E صمیم ابزاری کارآمد 
در استودیوهای تولید و پخش و  
استودیوهای سیار تلویزیونی است. 
همچنیـن وجود رلـه بای پس در 
ساختار تمام میکسـرهای صمیـم ، 

وجود سیگنال خروجی PGM را در هر 
شرایطی تضمیـن می کند.

میز میکسر تصویر صمیم، با قابلیتهای 
بی شمار خود از جمله وجود پنج 
کانال CLIPSTORE و یک کانال 

DELAYER  دارای وسعت عملکرد 
و سهولت کاربرد در مدیریت پخـش 

رویدادهای زنده می باشد.

میکسرهای تولید شده توسط گروه 
صمیم، به علت کیفیت ساخت و دوام 
باال در شرایط کارکرد مختلف، گزینه ای 

مناسب برای استودیوهای پرتابل و 
واحدهای سیار تلویزیونی هستند. 
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 اولین و تنها میکسر تصویر ساخت داخل کشور  وی

M/E به ازای هر Clean PVW و Clean PGM ،PVW ،PGM  2 و خروجی هایM/E دارای

چهار الیه Keyer کامل به ازای هر M/E با قابلیت اعمال انواع Key، مانند 
2.5D DVE و Luminance Key ،Chroma Key

Luminance Key با قابلیت اعمال M/E به ازای هر Down Stream Key یک الیه

M/E روی هر Timeline و Snapshot ،Macro  امکان ذخیره، ویرایش و بازخوانی

ــتر  ــه بیش ــردن هرچ ــاال ب ــور ب ــه منظ ــر  M/E ب ــی PGM ه ــه Bypass Relay روی خروج تعبی
ــر ــر تصوی ــان میکس ــت اطمین قابلی

ــه صــورت مجــزا  دارای ســاختار مــاژوالر و کارت هــای Hot plug کــه در صــورت ایجــاد مشــکل ب
قابــل تعویــض هســتند

دارای ســه خروجــی مجــزای Multiviewer بــه صــورت HDMI و یــا SDI )فقــط از طریــق AUX( بــا 
قابلیــت نمایــش تــا 24 منبــع تصویــری )بــا Layout هــای متنــوع قابــل انتخاب(

ــا  ــع ورودی ی ــک از مناب ــر ی ــی SDI ه ــتخراج خروج ــرای اس ــی Auxiliary ب ــت خروج دارای هش
ــی میکســر تصویــر داخل

ــره  ــکان ذخی ــا ام ــال Delayer ب ــک کان ــال خروجــی Clip-Player و ی ــا 5 کان دارای Clipstore ب
حداکثــر 40 ثانیــه ویدیــو در منابــع HD-SDI و یــا 20 ثانیــه ویدیــو در منابــع 3G-SDI )حافظــه 

مشــترک بــا بخــش تأخیــر(

قابلیــت دریافــت فایــل از طریــق حافظــه جانبــی، ســرور FTP و یــا ذخیــره هــر یــک از منابــع زنــده 
Clip-Player ورودی و یــا داخلــی میکســر تصویــر و بازخوانــی آنهــا در

یــک کانــال Delayer بــا قابلیــت ایجــاد تأخیــر روی هــر یــک از منابــع زنــده ورودی و یــا داخلــی 
میکســر تصویــر

 Momentary و Latch ورودی بــا حالت های متنــوع GPI خروجــی و 8 عــدد GPO دارای 40 عــدد
متناســب بــا کاربردهــای مختلف

RGB و یا YUV با امکان انجام اصالحات در حوزه Color Correction دارای 4 کانال

،   سـاخت ایــران با افتخــار



SAMIM PVS-2024
منعطف و سازگار با نیازهای متنوع 

فریم اصلی میز میکسر صمیم،  به صورت ماژوالر طراحی و تولید شده است. این ساختار، قابلیت اطمینان محصول 
را به شکل قابل ماحظه ای افزایش داده و بروز مشکل در عملکرد آن را ) به دلیل خرابی هر یک از کارت های 

پردازشگر( به شدت کاهش می دهد. عاوه بر این موارد سیستم ماژوالر، امکان سفارشی سازی فریم اصلی میز 
 میکسر را بر حسب نیاز های خاص مراکز مختلف فراهم می آورد.

استفاده از دو منبع تغذیه همزمان و ماژول های Hot Plug در تولید SAMIM PVS-2024، نیز یک ویژگی قابل 
توجه است که احتمال توقف عملکرد دستگاه و  قطع سیگنال را به حداقل می رساند.

دریافت هشت ورودی  SD/HD/3G SDI بــا 
قابلیت Frame Synchronization به ازای هر 

کارت ورودی

دریافت ویدیو از حافظه جانبی، FTP Server و 
یا ذخیره منابع زنده و پخش مجدد آنها  توسط 

Clipstore کارت های

کنترل ارتباطات داخلی فریم اصلی و ارتباط آن با 
کنترل پنل توسط کارت کنترلر فریم اصلی

نمایش هشت منبع زنده میکسر تصویر، روی 
AUX به ازای هر کارت BNC هشت خروجی

تشکیل یک قاب تصویر ، متشکل از هشت منبع زنده 
Multiviewer به ازای هر کارت

اعمال چهار الیه Keyer روی تصویر پس زمینه، با 
قابلیت انجام Transitionهای متنوع به ازای هر 

M/E  کارت خروجی

ساختار ماژوالر و قابلیت تعویض کارت های 
پردازشی بدون خاموش کردن میکسر تصویر

امکان به روز رسانی تمامی اجزا به منظور ارتقا 
کارایی، افزودن قابلیت های جدید و بهبود 

الگوریتم ها

بهره گیـری از Bypass Relay روی خروجـی 
M/E به ازای هر PGM

دارای بیـش از صـد نوع پتـرن Wipe و انـواع 
Transition، با قابلیت شخصی سازی

منبــع تغذیـه قابل تعویض دوبل با عملکــرد 
Redundant
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10" Touch Screen Menu Panel

SAMIM PVS-2024 Various Funcional Parts in "Control Panel"SAMIM PVS-2024 Technical Specifications

SAMIM PVS-2024 Various Funcional Parts in "Main Frame"

SDI Inputs 

Menu Control Knobs

M/E 1 Outputs

Key Bus Delegation

M/E 2 Outputs

Key Bus Crosspoint Buttons

PGM/PVW Bus

Multiviewer HDMI Outputs

SDI Auxiliary Outputs

Source Name OLED Display

Reference Input 

Reference Outputs (loop back)

GPI/O Connector

LAN Connector 
(interface to Control Panel) 

T- Bar Fader

Transition Box

Keyer Box

Joystick Box

User Defined Buttons
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SAMIM PVS-2024 Properties Description

Supported Formats 576i50, 720p25, 720p50, 1080i50, 1080p25, 1080p50 

Video Inputs 
Up to 24 x 3G/HD/SD-SDI (BNC 75 OHM)
Emergency Inputs:  2 x 3G/HD/SD SDI (BNC 75 OHM)
Optional: Up to 8 x 3G/HD/SD-SDI (Fiber) 

Video Outputs (per M/E)

1 x  Main Program Output with Bypass Relay   
1 x  Auxiliary Program Output    
1 x  Preview Output 
1 x  Clean PGM Output (Can be exported from each point of the video chain) 
1 x  Clean PVW Output (Can be exported from each point of the video chain)

Number of Video Outputs

5 x 3G/HD/SD-SDI Main Output per M/E (BNC 75 OHM)
8 x 3G/HD/SD-SDI Auxiliary Output (BNC 75 OHM)
Up to 3 x HDMI Type-A (Multi viewer)
Optional: Up to 6 x 3G/HD/SD-SDI (Fiber)

Genlock  Input/Output 1 x Black burst (PAL) or Tri-level Sync Signal Input
2 x Black burst (PAL) or Tri-level Sync Signal Output (loop-through)

Signal processing 4: 2: 2 (Y, Cb , Cr)

Quantization 3G/HD/SD-SDI: 10-bit

Transition Mix, Cut, Wipe, 2.5D DVE Wipe, Fade to Black, Fade to Color ( Transitions can be executed 
by Auto Key or T-Bar Fader )

Keyer
4 x Keyer ( Linear, Luminance, Chroma & other standard keys, 2.5D DVE Scaler & Rotator 
Engines ) 
1 x DSK   ( Luminance, Linear & other standard keys )

Still/clip store 1 x Channel Delayer + 5 x Channel Clip-player on shared memory
Memory Max capacity: 20-seconds on 3G-SDI or 40-seconds on HD-SDI

Multi Viewer 3 x MIP Cards (Can be set as 24*1 or 8*1 + 16*1 or 3 x 8*1 MultiViewer Heads

Color Correction (optional)
Standard: 4 channels (2 channels per each M/E) 
Correction mode: Balance, Differential, Sepia
Clip mode: YPbPr, RGB

Interface 8 x GPI, 40 x GPO
1 x LAN, 3 x USB ports and 1 x HDMI Output (Used for Menu Panel)



ــی  ــانه، طراح ــت و رس ــت برودکس ــه ای در صنع ــت حرف ــه فعالی ــش از دو ده بی
ــروه  ــر،  گ ــد محصــوالت تخصصــی صــدا و تصوی ــز تولی راهکارهــای پیشــرفته و نی
مهندســی صمیــم   را بــه یکــی از تامیــن کننــدگان اصلــی و شــاخص ســازمان صــدا و 
ســیمای جمهــوری اســامی ایــران و ســایر ســازمان هــا و شــرکت هــای معظم کشــور  

ــل نموده اســت.  تبدی

ــزاری در رده  ــرم اف ــزاری و ن ــخت اف ــول س ــد محص ــش از ص ــد بی ــی و تولی طراح
حرفــه ای، از قبیــل انــواع پردازنــده ، توزیــع کننــده و مبــدل صــدا و تصویــر، مبدل هــای 
فیبــر و IP، ویدئــو ســوییچر، میــز میکســر، انــواع روتــر و کنتــرل پنــل ، مالتــی ویوئــر، 
گیرنده هــای ماهــواره ای و ریماکــس، اینتــرکام،  اتوماســیون، BPMS و ... تنهــا 
بخشــی از فعالیت هــای گــروه صمیــم می باشــد کــه نشــان از توانمنــدی ایــن گــروه 
در بــه کارگیــری ظرفیــت علمــی عظیــم کشــور در بومی ســازی دانــش روز دنیــا دارد. 
ــن دســتاوردهای  ــا آخری ــودن ب ــی و همــگام ب ــن الملل ــه اســتانداردهای بی توجــه ب
تکنولــوژی، باعــث شــده اســت کــه تمــام محصــوالت تولیــدی صمیــم قــدرت رقابــت 

ــا نمونه هــای خارجــی را داشــته باشــد. ب

دربـاره گـروه مهنـدسی صمیـم



تهـران، خیابان استاد نجـات اللهی،  شماره ۱۷۷  
۰2۱ ۸۸۳۱۵۰2۷ تلفن: ۳۰

۰2۱ دورنگار: ۸۸۳۱۵۰2۷
sales@samimgroup.com
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