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دیکودر صدای 8 کاناله

پشتیبانی از خروجی صدای آنالوگ و دیجیتال	 
 	MPEG1 Layer2 و HE-AAC قابلیت دیکود صدای
دیکود همزمان هشت سیگنال	 
قابلیت تنظیم بهره	 
امکان آنالیز سطح صدا و تشخیص سکوت )اختیاری(	 
مقرون به صرفه	 
 	DVB-ASI پشتیبانی از ورودی
دارای واسط کاربری تحت وب	 
قابلیت بروزرسانی از راه دور	 
 	SNMP پشتیبانی از پروتکل

ــاب  ــس از انتخ ــد پ ــرده و می توان ــت ک ــا DVB-ASI دریاف ــرده TS را از ورودی IP ی ــدای فش ــیگنال ص ــن کارت س ــت. ای ــدا اس ــه ص ــودر 8 کانال ــک دیک کارت MCD-1080 ی
ســرویس مــورد نظــر توســط کاربــر، خروجــی صــدای دیکــود شــده را بــه DAC یــا AES transmitter  ارســال کنــد. دیکــود همزمــان هشــت ســرویس، بهــره ی قابــل تنظیــم، 
پایــش وضعیــت ورودی و خروجی هــا از قابلیت هــای اصلــی ایــن کارت می باشــند. تنظیمــات و کنتــرل کارت را مي تــوان از طریــق واســط کاربــری تحــت وب محصــول و 

ــام داد. ــکلSNMP انج پروت

ویژگی های اصلی 

MCD- 1080

AES ASI

کاربردها 

 	AM & FM تامین  ورودی  فرستنده های
 	DVB کنترل و پایش سیگنال صدای
 	DVB صدای  Ingest فرآیند

دیتاشیت 1398

Analog audio
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مشخصات فنی

مشخصات الکتریکی

V DC(12~8) ±ولتاژ کاری

20W>توان مصرفی

مشخصات مکانیکی

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

g with shield plate, 100 g back panel 250وزن

محیط کاری 

C to 40 °C° 5دمای محیط

% to 90 % 0رطوبت محیط

ASI  ورودي

DVB-ASIنوع سیگنال

ISO- 13818-1استاندارد

2تعداد ورودی

BNCکانکتور

75Ωامپدانس

خروجی صدا

Balancedنوع سیگنال

CH (8 pair) 16تعداد خروجی

pin D-sub 25کانکتور 

50Ω>امپدانس

 پورت اترنت
RJ45نوع پورت

IEEE 802.3استاندارد

 MPEG over UDP (input) | UDP (RFCپروتکل انتقال
768) | IPv4 (RFC 760)

اطالعات سفارش

توضیحاتنام محصول
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8AES (option)هشت خروجی صدای دیجیتال

4AES (option)چهار خروجی صدای دیجیتال + چهار خروجی صدای آنالوگ

ملزومات سیستم 

مشخصاتنام محصولتعدادنوع

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

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

ایرانشهر جنوبـی، ساختمـان 47
تلفن: 1000 4102 )021( 98+
sales@samimgroup.com

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.

https://www.samimgroup.com


