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CPE-2054
کنترل پنل روتر صدا و تصویر با نمایشگر رنگی و 54 کلید

	 2RU فریم استاندارد
دارای 54 کلید با سه رنگ پس زمینه متفاوت )سبز، زرد و قرمز( 	
	  Category/BPS پشتیبانی از حالت های کاری
	  Undo امکان برگشت به آخرین وضعیت از طریق کلید
قابلیت پیکربندی و سفارشی سازی آسان 	
برقراری ارتباط قابل اطمینان TCP/IP با روتر 	
دارای نمایشگر TFT جهت مشاهده نام درگاه های انتخاب شده و وضعیت عملکرد 	
	 Lock امکان قفل کردن پنل به کمک کلید
امکان استفاده از کلید Rotary در منوها 	
دارای واسط کاربری تحت وب 	
	 SNMP پشتیبانی از

کنترل و مسیردهی روترهای صدا و تصویر 	
بهره گیری از کلیدهایی با سرپوش جداشونده و شفاف برای نصب برچسب دلخواه 	
استفاده در مراکز مانیتورینگ به منظور نظارت بر خروجی روترها 	

ــا پروتــکل TCP برقــرار  ــر بســتر شــبکه ب ــر ب ــواع روترهــای صــدا و تصویــر آنالــوگ و دیجیتــال اســت. اتصــال کنتــرل پنــل و روت ــرای ان 54	CPE -2 یــک کنتــرل پنــل قابــل پیکربنــدی ب
ــل اســتفاده هســتند. نمایشــگر  ــا )Button Per Source )BPS قاب ــاوت اســت کــه  در حالت هــای Category ی ــگ متف ــا ســه رن ــم ب ــل تنظی ــد قاب ــل دارای 54 کلی ــن کنترل پن می شــود. ای
موجــود بــر روی پنــل دســتگاه نــام تنظیــم شــده توســط کاربــر بــرای منابــع و مقاضــد و همچنیــن پیــام هــای مربــوط بــه وضعیــت سیســتم را نمایــش مــی دهــد. کنتــرل ایــن پنــل توســط 
ــات  ــد. امکان ــاز و ســلیقه خــود تنظیــم کن ــا نی ــق ب ــه ســادگی عملکــرد کنترل پنــل را مطاب ــد ب ــر می توان ــن ترتیــب کارب ــه ای ــر اســت. ب ــه شــده در آن امــکان پذی ــی تعبی وب ســرور داخل
قابــل پیکربنــدی کنترل پنــل شــامل مــواردی همچــون عملکــرد کلیدهــا و رنــگ آن هــا در حالت هــای مختلــف، حالــت کاری )BPS یــا Category( و نــام درگاه هــای ورودی/خروجــی روتــر 

می باشــد.

ویژگی های اصلی 

کاربردها 
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توضیحاتنام محصول

CPE - 2054 - 80کنترل پنل با نمایشگر رنگی و 54 کلید

مشخصات فنی

اطالعات سفارش

مشخصات الکتریکیمشخصات

VAC 60-50 Hz 240-100ولتاژ کاری 32x illuminated pushbuttonتعداد کلید

15W> توان مصرفیزرد، سبز، قرمزرنگ کلید

مشخصات مکانیکيinch TFT- 5نوع نمایشگر

2RU standard frame, depth 16 cmاندازهارتباط با روتر 

محیط کاری1تعداد درگاه

C to 40 °C° 5دماEthernet 10/100, RJ- 45نوع درگاه

% to 90 % 0رطوبتTCP/IPپروتکل

ملزومات سیستم 

مشخصاتنام محصولتعدادنوع

1روترها و کنترل پنل ها

SDE- 3232SD-SDI/ASI و AES روتر 32×32 صدای

SDE- 3206Clean & Quiet 3 با کنترل پنل و 3 خروجیG/HD/SD-SDI/ASI روتر 6×32 ویدیوی دیجیتال

SDE- 3206-813  با کنترل پنل سرخودG/HD/SD-SDI/ASI روتر 6×32 ویدیوی دیجیتال

SDE- 48483G/HD/SD-SDI/ASI روتر 48×48 ویدیوی دیجیتال

SDE- 3204SD-SDI/ASI روتر 4×32 سیگنال

AVS- 1616روتر 16×16ویدیوی کامپوزیت آنالوگ

AVS- 1601روتر 1×16 ویدیوی کامپوزیت آنالوگ

AVS- 0808روتر 8×8 صدا و ویدیوی کامپوزیت آنالوگ

AAS- 1616روتر 16×16صداي آنالوگ

AAS- 1601روتر 1×16صداي آنالوگ

DAS- 1616-81با کانکتور 3 پین AES روتر 16×16 صدای دیجیتال باالنس

DAS- 1601-81با کانکتور 3 پین AES روتر 1×16 صدای دیجیتال باالنس
نرم افزار پیکربندی و مانیتورینگ شرکت صمیم1CPS- 3232پیکربندی و مانیتورینگ

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.
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