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مبدل ویدیوی دیجیتال به آنالوگ 

مبدل دیجیتال به آنالوگ 10 بیتی  	 
 	  NTSCو PAL پشتیبانی از استاندارد های
تشخیص صحت و استاندارد بودن سیگنال ورودی	 
فیلترهای متنوع برای بهبود کیفیت لومینانس وکرومینانس	 
قابلیت تشخیص خطاهای EDH و TRS در ورودی	 
قابلیت تنظیم بهره )gain( و افست سیگنال خروجی	 
تصحیح گاما برای سیگنال های الکترونیکی تولیدی	 
کاهش نویز دیجیتال	 
دارای LEDهای نشانگر وضعیت عملیاتی کارت	 

کارت DAC- 0260 یــک مبــدل ســیگنال ویدیــوی دیجیتــال بــه ویدیــوی آنالــوگ اســت. ایــن کارت ســیگنال ویدیــوی دیجیتــال SD-SDI را دریافــت و بــه ســیگنال آنالــوگ 
ــیگنال های  ــای س ــخیص خط ــد. تش ــم می کن ــوگ Composite و Component را فراه ــای آنال ــی از خروجی ه ــه کامل ــن کارت مجموع ــد. ای ــل می کن ــا آن تبدی ــر ب متناظ
مرجــع زمانــی)TRS( وخطــای EDH و بهره)گیــن( قابــل تنظیــم از قابلیت  هــای ایــن کارت می باشــد. تنظیمــات کارت را می تــوان توســط DIP Switchهــا و پتانســیومترهای 

تعبیــه شــده بــر روی آن انجــام داد. بــه منظــور اطــاع از وضعیــت کاری کارت، نشــانگرهای LED روی آن در نظــر گرفتــه شــده اســت.

ویژگی های اصلی 

DAC- 0260 

کاربردها 

استودیوهای تولید وپخش رادیویی و تلویزیونی	 
اتاق های کنترل مرکزی	 
 	ingest اتاق های تدوین ویدیو و
مراکز مانیتورینگ	 
واحدهای سیار	 
ایستگاه های فرستنده تلویزیونی	 
 	DVD و CD مراکز تکثیر و توزیع محتوا در قالب

دیتاشیت 1399

SDIAnalog video
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تنظيمات محلي

Composite + 3 Components 1انتخاب فرمت خروجی
or 4 Composite

)gain(پتانسیومترتنظیم بهره

پتانسیومترتنظیم افست

نشانگر)LED ها( 

Ready, Lock, Remoteسبز 

 EDH Error, TRS Errorقرمز 

مشخصات الكتریكي

V DC)12~8(±ولتاژ کاری

6W>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° 5دماي محیط

% to 90 % 0رطوبت محیط

مشخصات فنی

ورودي  ویدیوی دیجيتال

SD-SDIنوع سیگنال

SMPTE 259Mاستاندارد

with Active Loop Through 1تعداد ورودی

BNCکانکتور

75Ωامپدانس

dB to 270 Mb/s 15<تلف برگشتی

Automatic Compensationطول کابل
250 m )Belden 1505(

خروجی ویدیوی آنالوگ

Composite / Componentنوع سیگنال

Composite: ITU-R 470استانداردها
Component: EBU N 10

4تعداد خروجی 

BNCکانکتور

75Ωامپدانس 

Vp-p 1سطح ولتاژ

dB 68<سیگنال به نویز

dB to 5.5 MHz 0.1 ±پاسخ فرکانسی لومینانس

dB to 2.2 MHz 0.1 ±پاسخ فرکانسی کرومینانس

توضيحاتنام محصول
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ملزومات سيستم 

اطالعات سفارش

مشخصاتنام محصولتعدادنوع

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

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


