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مبدل صدای دیجیتال به آنالوگ دو کاناله

تبدیل دو سیگنال صدای دیجیتال AES3 به چهار کانال صدای آنالوگ )مونو( یا دو زوج صدای استریو	 
 	)Balanced( خروجی های متوازن 
کوانتیزاسیون 24 بیتی	 
تشخیص فرکانس نمونه برداری به صورت خودکار	 
پشتیبانی از فرکانس های نمونه  برداری32 ، 48 و 96 کیلوهرتز	 
 	)SRM-0655( 3 شرکت صمیمRUقابل نصب درسابرک های
 	2 dB 6+ با گام های dB 8- تا dB بهره)گین( قابل تنظیم از
تولید سیگنال تست)Tone( داخلی  با دامنه قابل تنظیم	 
دارای LEDهای نشانگر وضعیت عملیاتی کارت	 

کارت DAC- 0365 یــک مبــدل ســیگنال صــدای دیجیتــال بــه صــدای آنالــوگ اســت. ایــن کارت دو ســیگنال صــدای اســتاندارد AES/EBU یــا AES3 را دریافــت و بــه چهــار 
کانــال صــدای آنالــوگ متقــارن بــا کیفیــت برودکســت تبدیــل می کنــد. از ایــن کارت می تــوان در محیط هایــی کــه در آنهــا بــا ســیگنال های صــدای آنالــوگ و دیجیتــال بــه طــور 
ــتیبانی از  ــرد. پش ــتفاده ک ــت، اس ــوگ اس ــا آنال ــرهای آنه ــوئیچرها و میکس ــا س ــال ام ــا دیجیت ــع آنه ــه مناب ــی ک ــی وتلویزیون ــتودیوهای رادیوی ــد اس ــود، مانن ــان کار می ش همزم
 DIP ــق ــتقیم از طری ــور مس ــه ط ــوان ب ــرل کارت را می ت ــد.تنظیمات و کنت ــن کارت می باش ــای ای ــم از قابلیت ه ــل تنظی ــن( قاب ــف و بهره)گی ــرداری مختل ــای نمونه ب فرکانس ه

ــه وســیله نشــانگر های LED روی آن قابــل مشــاهده اســت. ــا از طریــق نرم افــزار انجــام داد. وضعیــت عملیاتــی کارت ب Switchهــای تعبیــه شــده روی کارت و ی

ویژگی های اصلی 

DAC- 0365  

کاربردها 

استودیوهای تولید و پخش رادیویی و تلویزیونی	 
واحدهای سیار 	 
اتاق های کنترل مرکزی	 
 	DVD و CD مراکز تکثیر و توزیع محتوا در قالب
ایستگاه های فرستنده رادیویی و تلویزیونی	 

دیتاشیت 1399

Analog audioAES
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)Hz to 20 kHz 20(  % 0.004>اعوجاج

تنظيمات محلي

)Tone( 1000سیگنال تست Hz

0db 0تنظیم to - 18 dbFs and - 24 dbFs

to + 6 dB 8 -تنظیم گین

کنترل و مانيتورینگ
DIP Switchکنترل

 LEDمانیتورینگ

LED نشانگرهای
Power OK, Remote to RCT, AES-1سبز

lock, AES-2lock

مشخصات الكتریكي

V DC)12~8(±ولتاژ کاری

8W>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  صدای دیجيتال

AES3نوع سیگنال

AES3استاندارد 

2تعداد ورودي 

 pin 3کانكتور

110Ωامپدانس

V 7–2سطح ولتاژ 

)dB )32 kHz100- kHz 15<تلف برگشتی

با ترانسفورماتورکوپالژ ورودی

DC 30 ±>مولفه mV

and 96 kHz 48, 32فرکانس نمونه برداري

bits 24کوانتیزاسیون

Automatic compensationطول کابل
100 m )Belden 1696(

خروجی صدای آنالوگ

Balanced Analog Audioنوع سیگنال

4تعداد خروجي 

 pin 3کانكتور

50Ω>امپدانس

با گام های dB + 6 dB 8 -تنظیم بهره آنالوگ 2 dB

 dB )20 Hz to 20 kHz( to 48 kHz 0.5 ±پاسخ فرکانسي
sample rate

dB 104 -همشنوایی

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 
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


