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 3G/HD/SD-SDI/ASI روتر 48×48 ویدیوی دیجیتال

 	3RU فریم استاندارد
طراحی ماژوالر	 
 	Re-clocked خروجی
کنترل و ارتباط در بستر شبکه	 
قابلیت ماژوالر بودن ورودی ها و خروجی ها از 8×8 تا 48×48	 
 	3G/HD/SD-SDI/ASI پشتیبانی از سیگنال های
سوئیچ سنکرون با سیگنال مرجع	 
قابلیت استفاده از ماژول Clean & Quiet روی خروجی )آپشن(	 
دارای منبع تغذیه پشتیبان 	 
سازگار با کنترل پنل های شرکت صمیم	 

دســتگاه SDE-4848 یــک روتــر ویدیــوی مــاژوالر حرفــه ای بــا 48 ورودی و 48 خروجــی اســت. روتــر SDE-4848 ســیگنال های 3G/HD/SD-SDI/ASI را پشــتیبانی می کنــد. 
ــذا در  ــر می شــود و ل ــه اجــزای روت ــودن سیســتم باعــث ســهولت در دســتیابی ب ــل انتخــاب اســت. مــاژوالر ب ــا 48 قاب ــا ضریــب هشــت، ت ــر ب تعــداد ورودی و خروجــی ایــن روت
شــرایط بحرانــی زمــان قطعــی و خرابــی را بــه حداقــل می رســاند. مســیردهی مســتقل و همزمــان ورودی هــا، پیکربنــدی و دسترســی بــه تمامــی ورودی و خروجی هــا توســط 
نرم افــزار از ســایر قابلیت هــای ایــن محصــول اســت. SDE-4848 بــا کنتــرل پنل هــای ســاخت شــرکت صمیــم ســازگاری دارد و قابــل کنتــرل اســت. سیســتم به صــورت آپشــنال 
ــی  ــای خروج ــود. در ماژول ه ــور ش ــرل و مانیت ــد کنت ــزار CMS-0620 می توان ــازی نرم اف ــل مج ــا پن ــد CPE-1032 ،CPE-3232 و CPE-2054  و ب ــی مانن ــرل پنل های ــا کنت ب

امــکان اســتفاده از مــاژول ســوئیچ Clean & Quiet بــه صــورت آپشــن وجــود دارد تــا بــدون خرابــی تصویــر و نویــز صــدا، ســوئیچ انجــام شــود.

ویژگی های اصلی 

SDE- 4848

کاربردها 

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

دیتاشیت 1399
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بک پنل

بلوک دیاگرام

SDE-4848

Crosspoint

Timing Generator

...

3G/HD/SD-SDI/ASI 
In 1

3G/HD/SD-SDI/ASI 
In 8

3G/HD/SD-SDI/ASI 
In 41

3G/HD/SD-SDI/ASI 
In 48

Ref In

Reclocker

Reclocker

Reclocker

Reclocker

Clean 
Switch

...
...

3G/HD/SD-SDI/ASI 
Out 1

3G/HD/SD-SDI/ASI 
Out  6

3G/HD/SD-SDI/ASI 
Out 7 (clean)

3G/HD/SD-SDI/ASI 
Out 8 (clean)

LEDs

MCU Monitoring & Control

LEDs

MCU Monitoring & Control

Input Module 6

Input Module 1

Output Module 1

...

Optional Clean & Quiet Switch

HD-SDI Out 1

...
...

...

Remote 
Control

Reclocker

Reclocker

Reclocker

Reclocker

Clean 
Switch

3G/HD/SD-SDI/ASI 
Out 41

3G/HD/SD-SDI/ASI 
Out  46

3G/HD/SD-SDI/ASI 
Out 47 (clean)

3G/HD/SD-SDI/ASI 
Out 48 (clean)

Output Module 6

...

Optional Clean & Quiet Switch

HD-SDI Out 6

...

...
...
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مشخصات فنی

(with passive loop through) 1تعداد ورودی

BNCكانكتور

75Ωامپدانس 

Vp-p 1سطح ولتاژ

سوئیچ Clean & Quiet )آپشن(

3G/HD/SD-SDIنوع سیگنال

SMPTE  292M, SMPTE 259Mاستانداردها

outputs per module 2تعداد خروجی

BNCكانكتور

 Internal FSY block, synchronous andهمگام سازی
free run supported.

SDI 3خروجیG/HD/SD-SDI

شبکه )کنترل(

Ethernet 10/100, RJ45كانكتور

تمامی كنترل پنل های سخت افزاری و نرم افزاری پنل
شركت صمیم

مشخصات الکتریکی

V DC for modules(12~8)±ولتاژ كاری
90-220V AC for frame

110W>توان مصرفی

مشخصات مکانیکي

,3RU standard frame ,”19اندازه 
depth 25 cm

kg 6.5وزن

محیط کاری 

C to 40 °C° 5دماي محیط

% to 90 % 0رطوبت محیط

ورودي   ویدیوی دیجیتال

3G/HD/SD-SDI/ASIنوع سیگنال

SMPTE   259M, SMPTE  292Mاستانداردها
SMPTE   424M, DVB-ASI

48تعداد ورودی 

BNCكانكتور

75Ωامپدانس 

Automatic compensationطول كابل
3G/HD/SD: 60/110/250m 
(Belden 1694)

خروجي  ویدیو ی دیجیتال

3G/HD/SD -SDI/ASIنوع سیگنال

SMPTE   259M, SMPTE  292Mاستانداردها 
SMPTE   424M, DVB-ASI

48تعداد خروجی 

BNC (30), HD-BNC (10)كانكتور

75Ωامپدانس 

% mV ± 10 800سطح ولتاژ 

UI (SD, HD) 0.2>جیتر
<0.3 UI (3G)

dB to 270 Mb/s 15<تلف برگشتی
>12 dB to1.5 Gb/s
>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  ویدیوی مرجع

Composite syncنوع سیگنال

ITU-R BT.470-6, SMPTE 274Mاستانداردها

ملزومات سیستم 

مشخصاتنام محصولتعدادنوع

1روترها و كنترل پنل ها

CPE- 016116×1 كنترل پنل

CPE- 161616×16 كنترل پنل

CPE- 323232×32 كنترل پنل

CPE- 1032و 32 كلید OLED كنترل پنل با نمایشگر

CPE- 2054كنترل پنل با نمایشگر رنگی و 54 كلید

نرم افزار پیكربندی و مانیتورینگ شركت صمیم1CPS- 3232پیكربندی و مانیتورینگ
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اطالعات سفارش

توضیحاتنام محصول

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

SDE- 4848-823G/HD/SD-SDI/ASI آپشن ماژول هشت ورودي

SDE- 4848-833G/HD/SD-SDI/ASI آپشن ماژول هشت خروجی

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


