
 IP Headendسامانه آنتن مرکزی بر بستر شبکه   

IPHE-8100 

 

 روی بستر شبکه ارسال و ها برنامه انتخاب مختلف، منابع از محتوای صدا و تصویر دریافت

 
 

محتوای صدا و تصویر را از ورودی های آنتن دیجیتال زمینی،  IPTVاین دستگاه با استفاده از فناوری 

منابع دیگر دریافت نموده و آن ها را روی بستر شبکه داخلی مجتمع به تمام واحد ها ارسال ماهواره و 

می نماید. به این ترتیب این دستگاه جایگزین سیم کشی های آنتن مرکزی ساختمان ها و تجهیزات 

مربوطه شده و هزینه های نصب و نگهداری مربوطه را به شدت کاهش می دهد. نظر به این که اکثر 

جتمع های مسکونی جدید و یا در حال احداث دارای سیم کشی شبکه مسی یا فیبر نوری هستند، م

 این راهکار به سهولت قابل نصب و راه اندازی می باشد. 

 

 مزایا

 یمرکز آنتن ستمیس یکش کابل یهانهیهز حذف -

 یمرکز آنتن ستمیس ینگهدار و ریتعم یهانهیهز یاکثرکاهش حد  ای حذف -

 یساختمان یها مجتمع در ها کابل حجم و تنوع کاهش -

 شبکه بستر یرو بر ریصدا و تصو یهمه محتواها عیتجم امکان -

 یافزار سخت کامال صورت به و سرور بدون -

 نترنتیا شبکه و ینیزم آنتن ماهواره، از افتیدر امکان -

 (24/7/365) سال روز 365 و هفته روز 7 ساعت، 24 عملکرد -

 



 پسند بر اساس وبواسط مدیریت راحت و کاربر 

های تواند تنظیمات مربوط به ورودیبه راحتی می مدیریت مجتمعدستگاه،  واسط کاربری از طریق

، لیست کاربریواسط به محض دریافت موفق از سوی و  کردهرا وارد ای و ماهوارهدریافت زمینی 

کانالهایی را در خروجی آسانی تواند به کاربر می آنگاه. شوداده مینمایش دورودی های موجود در برنامه

ها اصالح جدید ایجاد شده و در گیرنده  Play Listاضافه نماید. به محض اضافه شدن کانال در خروجی

توانند کانالهای جدید را بر روی بستر شبکه دریافت ها به سادگی میگردد. از این پس گیرندهمی

 کنند. 

 

 از هر کجا، کنترل در اختیار شماست 

در اختیار را این امکان  نرم افزاری کاربر پسندبا پشتیبانی از رابط مدیریت  IPHE-8100دستگاه 

امور مربوط به  ۀکلی، دستگاهپنل جلویی به یم بدون نیاز به دسترسی مستقتا  دهدمیکاربران قرار 

و تغییرات در اختیار داشته  ،مکانیزمان و در هر  ،ی اینترنتطریق شبکهاز  رادستگاه  پایشکنترل و 

 د.اعمال نمای دستگاهروی را  شرد نظرمو

 

 شبکه به ماهواره و تالیجید ونیزیتلو یها گنالیس مبدل

این دستگاه امکان دریافت سیگنال های رادیویی از ورودی های ماهواره ای و آنتن دیجیتال زمینی را 

دارد. تعداد ورودی های ماهواره ای و زمینی می توانند با توجه به نیاز خریدار کم و زیاد شوند. به 

ین ورودی ها را سفارش عنوان مثال خریدار می تواند همه ورودی ها را از یک نوع و یا هر ترکیبی از ا

 دهد. 

 

 سرور به ازین بدون IPTV راهکار

ود در بازار، این راهکار از سرور و نرم افزار استفاده نمی کند و موج IPTVبرخالف اکثر راهکار های 

لذا مشکالت نگهداری و ناپایداری سرور ها را ندارد. این راهکار صرفا بر اساس سخت افزار و کامال 

 صنعتی می باشد و می تواند روز ها و ماه ها بدون نیاز به نگهداری خدمات آنتن مرکزی را ارائه نماید. 

 

 شبکه یرو بر ریتصو و صوت یمحتواها همه عیتجم

با تجمیع همه محتوا های صوت و تصویری از منابع مختلف، نه تنها سیم کشی های مختلف حذف می 

شوند، بلکه کاربران نهایی نیز نیاز به گیرنده های مختلف ماهواره ای و زمینی ندارند. در این راهکار 

داخلی مجتمع دریافت می کنند و لذا تنها به یک نوع  همه گیرنده ها محتوا را فقط از طریق شبکه

گیرنده دارند. اکثر تلویزیون های هوشمند امروزی، ورودی شبکه را مستقیما دریافت می کنند و 



نیازی به دستگاه گیرنده جدایی نیست. در مواردی که مخاطب تلویزیون هوشمند ندارد، می توان 

 داد.  در اختیار مخاطبین قرار IPگیرنده های 

 

 ( Video On Demand) یدرخواست یدئویو یستمهایس با عیتجم امکان

در صورتی که مشتری بخواهد که خدمات ویدئوی درخواستی نیز ارائه نماید، این خدمات به راحتی 

گونه می تواند در محیطی یکسان در کنار محتوای زنده ارائه شود و این دستگاه سازگاری کامل با این 

 خدمات را دارد. 

 

 شبکه یا برنامه بسته به بسته مدار یها نیدورب ریتصاو افزودن امکان

یکی از خدمات ارزش افزوده این دستگاه امکان ارائه محتوای صدا و تصویری دوربین ها مدار بسته 

داخل مجتمع در کنار کانال های تلویزیونی می باشد. برای اضافه کردن این امکان در صورتی که 

نیز تجهیزات دوربین مدار بسته خروجی شبکه نداشته باشند، ممکن است که تجهیزات جانبی دیگری 

 الزم باشند. 
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 دستگاه جلو و عقبنمای 

 

 
نمونه از دو باال فقط های د. شکل نت بسته به امکانات انتخابی مشتری تغییر نمایممکن اسو واسط مدیریتی دستگاه پانل عقب نمای توجه فرمائید که 

 د. نمی ده پانل عقب دستگاه را نشانواسط مدیریتی و 

 

 هاویژگی

  امکان دریافت شش ورودیRF 

  قابلیت دریافتDVB-T ،DVB-T2 ،DVB-S  وDVB-S2 

  های ورودیسفارش تعداد دلخواه امکانDVB-T/T2  و یاDVB-S/S2 

  خروجی به صورتIP Streaming 

 خروجی به صورت  ارسالMulticast 

 خروجی  پورتGigabit Ethernet 

  ها به صورت متمرکزدریافتی گیرندهامکان تغییر کانالهای 

 

 هاکاربرد

 راه حل جامع برای سیستمهای صوتی و تصویری هتلها و بیمارستانها -

 راه حل جامع برای سیستمهای صوتی و تصویری مجتمعهای مسکونی، اداری و تجاری -
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دستگاه را نشان می نمای داخلی ممکن است بسته به امکانات انتخابی مشتری تغییر نماید. شکل باال فقط یک نمونه از  داخلینمای توجه فرمائید که 

  دهد. 



 یمشخصات فن

 هایورود

  آنتن زمینی ورودی 6تا DVB-T/T2  قابل سفارش با کد(RMX-DVBT  یاRMX-DVBT2) 

  :نوع سرویسDVB-T  وDVB-T2 

 مگاهرتز(: 885تا  44فرکانس زمینی )از  ةگستر 

 UHF مگاهرتز( 858) 69مگاهرتز( تا  474) 21های کانال 

 VHF مگاهرتز( 5/226) 12مگاهرتز( تا  5/177) 5های کانال 

  :مگاهرتز 8یا  7پهنای باند کانال 

 های پشتیبانی حالتFEC :)همراه با تشخیص اتوماتیک( 

 DVB-T: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 

 DVB-T2: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 

 :مدوالسیون 

 DVB-T: QPSK, 16QAM, 64QAM 
 DVB-T2: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM 

  :مگاسمبل در هر ثانیه 60تا  1نرخ سمبل 

 پالریزاسیون: افقی و عمودی 

 های گوناگون پشتیبانی از مدFEC :)همراه با تشخیص اتوماتیک( 

  آفرول 

 خروجی شبکه گیگا بیت  هاخروجی

 (RMX-RIMO)قابل سفارش با کد  HTTP پروتکل طریق از وب مدیریت درگاه طریق از مدیریت امکان  دستگاه مدیریت

 ابعاد دستگاه و منبع تغذیه
 در رک(اینچ استاندارد، تک یونیت قابل نصب  14در  19میلیمتر )ابعاد  44-350-490ارتفاع(:  -عرض -ابعاد )طول 

  :کیلوگرم 4وزن تقریبی 

  :سوزنه  3ولت، کانکتور  285الی  100منبع تغذیهIEC  وات 25به همراه فیوز قابل جداسازی با توان مصرفی 

 شرایط محیطی
 درجه فارنهایت( 122الی  32درجه سانتیگراد ) 50: صفر درجه سانتیگراد تا دمای عملیاتی 

 

 العات سفارشاط

 تعداد توضیحات کد سفارش

IPHE-8100  دستگاهIPHE-8100  ورودی  6باRF 1 آنتن دیجیتال زمینی یا ماهواره ای 

 

 محصوالت مرتبط

  هوشمند گیرندة 

  گیرندةAndroid Box 

  گیرندةApple TV  

  نرم افزارIPTV Client 


