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امبدر صدای آنالوگ و دیجیتال روی سیگنال 
  3G/HD/SD-SDI

 	3G/HD/SD-SDI پشتیبانی از سیگنال های
 	SDI دیجیتال در سیگنال AES امکان امبدکردن صدای
همگام سازی فریم با ورودی مرجع	 
قابلیت تشخیص قطعی سیگنال ورودی	 
تنظیمات زمانبندی افقی و عمودی با توجه به ورودی مرجع	 
فریزکردن و سیاهی تصویر به صورت خودکار در صورت قطعی سیگنال ویدیویی	 
پردازش تصویر شامل: حذف نویز، بهبود تصویر و کنترل روشنایی، کنتراست و فام رنگ تصویر	 
پــردازش صــدا شــامل: امــکان اتصــال Crossbar صــدای هــر ورودی بــه هــر خروجــی، کنتــرل بهــره و Mute و Invert بــرای هــر کانــال، تعویــض صــدای چــپ و راســت، 	 

Overload ــکوت و ــخیص س تش
تاخیردهنده صدا: تاخیر تا ده ثانیه برای هر جفت صدای پردازش  شده	 
 	 SDI دامبد کردن صدا از سیگنال
امبد کردن هر جفت صدای پردازش شده در خروجی ویدیو	 
تولید سیگنال تست داخلی	 
دارای واسط کاربری تحت وب	 
قابلیت بروزرسانی از راه دور	 
 	SNMP پشتیبانی از پروتکل
دو ماژول +SFP قابل انتخاب به عنوان ورودی یا خروجی	 

کارت SAE-3390 راهــکاری قدرتمنــد و انعطاف پذیــر بــرای امبــد کــردن چهــار ســیگنال صــدای اســتریو یــا هشــت ســیگنال صــدای مونــو در حالــت آنالــوگ و یــا هشــت اســتریم 
AES دیجیتــال در یــک ســیگنال 3G/HD/SD-SDI می باشــد. کارت SAE-3390 قــادر اســت هــر جفــت صــدای پــردازش شــده را تــا ده ثانیــه بــه تاخیــر بیانــدازد، ســپس تاخیــر 

پــردازش ویدیــو را دنبــال کنــد. ایــن کارت مــوارد مختلفــی را جهــت پیکربنــدی دارد کــه از آن جملــه می تــوان بــه تولیدکننــده ســیگنال الگــوی داخلــی و تســت اشــاره نمــود.
ــودن  ــی ب ــا خروج ــت وب، ورودی و ی ــری تح ــط کارب ــق راب ــوان از طری ــاژول می ت ــن م ــب ای ــورت نص ــند، در ص ــاب می باش ــل انتخ ــن قاب ــوان آپش ــه عن ــاژول+SFP ب ــدد م دو ع
ــرل کارت را  ــات و کنت ــت. تنظیم ــب اس ــل نص ــز قاب ــاع 1RU نی ــا ارتف ــای ب ــده و در فریم ه ــی ش ــرض 3RU طراح ــا ع ــورت کارت ب ــه  ص ــتگاه ب ــن دس ــود. ای ــاب نم ــاژول را انتخ م

ــود دارد. ــرل کارت وج ــکان کنت ــم ام ــی فری ــل جلوی ــق پن ــن از طری ــام داد، همچنی ــول انج ــت وب محص ــری تح ــط کارب ــق واس ــوان از طری می ت

ویژگی های اصلی 

SAE- 3390

Analog audioAESFiber3G

دیتاشیت 1400
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کاربردها 

مراکز تولید و پخش برنامه های تلویزیونی	 
اتاق های کنترل مرکزی	 
مراکز مانیتورینگ	 
واحدهای سیار	 

بک پنل

بلوک دیاگرام
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مشخصات فنی

ورودی  صدای آنالوگ

Balanced, 3 pinنوع سیگنال

Stereo/8 Mono 4تعداد ورودي 

   Pin D-Sub 25كانكتور

Hi-Zامپدانس

dBu 24بیشترین سطح ولتاژ

ورودی  صدای دیجیتال

Balanced, 3 pinنوع سیگنال

AES3استاندارد

 CH /8 AES 16تعداد ورودي 

pin D-Sub 25كانكتور

110Ωامپدانس

V 7-2دامنه كریر 

ورودی سیگنال مرجع

HD: Tri-level syncنوع سیگنال
SD: Black Burst (NTSC or PAL)

1تعداد ورودي 

BNCكانكتور

75Ωامپدانس

مشخصات الکتریکی

V DC(12~8)±ولتاژ كاری

10W>توان مصرفی

مشخصات مکانیکی 

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

,g with shield plate 250وزن
100 g back panel

محیط کاری 

C to 40 °C° 5دمای محیط

% to 90 % 0رطوبت محیط

ورودی ویدیوی دیجیتال

3G/HD/SD-SDIنوع سیگنال

SMPTE 292M, SMPTE 299Mاستانداردها
SMPTE 259M, SMPTE 272M

1تعداد ورودی

BNCكانكتور 

75Ωامپدانس

% mV ± 10 800سطح ولتاژ 

Automatic compensationطول كابل
3G/HD/SD: 60/110/250 m (Belden 
1505)

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

خروجی  ویدیوی دیجیتال

3G/HD/SD-SDIنوع سیگنال

SMPTE 292M, SMPTE 259Mاستانداردها 
SMPTE 272M, SMPTE 299M

redundant 1 + 1تعداد خروجی 

BNCكانكتور

75Ωامپدانس

% mV ± 10 800سطح ولتاژ

UI (HD, SD) 0.2>جیتر
<0.3 UI (3G) 

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

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

Overshoot<10 % Amplitude

DC offset0 V ± 0.5 V

ورودی/خروجی  فیبر RX/TX )اختیاری(

Single modeنوع سیگنال

configurable I/O 2تعداد ورودی/ خروجی

LC/UPCكانكتور

nm 1310طول موج
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ملزومات سیستم 

اطالعات سفارش

توضیحاتنام محصول

SAE- 33903G/HD/SD-SDI امبدر صدای آنالوگ و دیجیتال روی سیگنال

FTX)خروجی فیبر )اختیاری

FRX)ورودی فیبر )اختیاری

مشخصاتنام محصولتعدادنوع

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

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

گــروه مهندســی صمیــم بــه عنــوان تولیــد كننــده 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 كالس جهان

محصــوالت بــا اســتانداردهای بیــن المللــی را تضمیــن نمایــد.

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


