
 )RMX-8000( MPEG انتقال هاي جريان) Remultiplexer( بازهمتافتگر 

 

ها براي  ها، حذف و اضافة برنامه هاي برنامه از منابع مختلف، جداسازي و تركيب آن دريافت بسته

 هاي جديد و ارسال مجدد ايجاد بسته

 
 

براي توليد محتواي خود  تصويراز منابع گوناگون صدا و معموال كننده  هاي توليدكننده و پخش سازمان
مخصوص اي  هاي برنامه و بسته) TS(جريان انتقال  شاملكه هر يك از آنها منابعي  .كنند استفاده مي

يكي از اي  هاي جديد برنامه و توليد بسته ها حذف و اضافه برنامه ،نيبازآفري .باشند ميخود  به
 .است يهاي سازمانچنين اساسي نيازهاي 

 DVB-T/T2ورودي  6تا و همچنين  ASIهاي از ورودي  TSبا دريافت جريان  RMX-8000 بازهمتافتگر
دهد،  را در اختيار كاربر قرار ميورودي  TS هاي مشخصات موجود در جريانپايش ضمن اينكه قابليت 

همچنين  .داردرا  ASI خروجيهاي ورودي و انتقال آن به  جريانيكي از هر انتخاب امكان 
صورتي  هاي ورودي را به برنامه هر يك از جريانط به بسته ليست مربو RMX-8000بازهمتافتگر 

هاي موجود در  كاربر مي تواند به راحتي هر كدام از برنامهبدين ترتيب  .دهد كاربرپسند نمايش مي
 ،خروجي دستگاهمستقل  )TS( هركدام از دو بستة بهاي ورودي را انتخاب نموده و  هاي برنامه بسته

اي خروجي طبق تعريف  دستگاه تمام كارهاي الزم براي ايجاد و ارسال دو بستة برنامه. اضافه نمايد
ترتيب  به( 1و  0در دو مد  BISS) Descrambling(رمزگشايي قابليت . دهد كاربر را انجام مي

 دريافت ،است كه توسط آن RMX-8000 بازهمتافتگرهاي  گيژيكي ديگر از وي )غيرفعال و فعال
مجهز بودن دستگاه به رابط مديريت از طريق همچنين . شود پذير مي امكان شده اطالعات رمزگذاري

را بدون نياز به  تجهيزامكان كنترل، مونيتورينگ و پيكربندي  SNMPوب مبتني بر استاندارد 
-RMX بازهمتافتگر از سوي ديگر .سازد اي ميسر مي دسترسي فيزيكي به پنل جلويي، از هر نقطه



اطمينان كاربر از  ميزان، مستقل و مدار محافظ ورودي تغذيهاز دو منبع تغذيه گيري  با بهره 8000
 .كردخواهد دو چندان را  فعاليتپيوستگي 

 

 مزايا

 SNMPواسط كاربري راحت و بر اساس 

هاي دريافت  تواند تنظيمات مربوط به ورودي دستگاه، كاربر به راحتي مي واسط كاربري از طريق
هاي موجود در هر  ، ليست برنامهكاربريواسط به محض دريافت موفق از سوي و  كردهزميني را وارد 

تواند به آساني هر شاخه و يا  كاربر مي آنگاه. هايي نمايش دهد صورت درختواره  بستة ورودي را به
دستگاه بالفاصله  .)Drag & Drop(اي را از ورودي كشيده و به خروجي بياندازد  زيرشاخههر 

هاي مورد نظر را به خروجي اضافه نموده و درختوارة خروجي را نيز بروز  ها و يا زيربرنامه برنامه
 .نمايد مي

 

 از هر كجا، كنترل در اختيار شماست 

ي از گير بهرهو با  نرم افزاري كاربر پسندبا پشتيباني از رابط مديريت  RMX-8000 بازهمتافتگر
به يم بدون نياز به دسترسي مستقتا  دهد ميدر اختيار كاربران قرار را ، اين امكان SNMPپروتكل 

ي  طريق شبكهاز  را بازهمتافتگرامور مربوط به كنترل و مونيتورينگ  ةكلي، دستگاهپنل جلويي 
بر  زمان همصورت  بهرا  انشرد نظرو تغييرات مودر اختيار داشته  ،مكانيزمان و در هر  ،اينترنت

 .دناعمال نماي دستگاهروي 
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شكل باال فقط يك نمونه از پانل عقب دستگاه را نشان مي . ت بسته به امكانات انتخابي مشتري تغيير نمايدپانل عقب ممكن اسنماي توجه فرمائيد كه 

 . دهد

 ها ويژگي

 دو باز همتافتگر كامالً مستقل در يك جعبه 

  افزاري كاربر پسند نرمكاربري بسيار آسان در واسط 

 هاي  امكان انتخابي وروديDVB-T/T2 

  مونيتورينگ و نظارت كامل بر جريانTS ورودي و خروجي 

 موازي دو خروجي ASI براي هر خروجي 

  سالدر روز  365هفته و در روز  7ساعت در شبانه روز،  24پايداري باال و كاركرد 

 

 هاكاربرد

  توليدTSجديد از روي  هايTSهاي ورودي 



  در بازهمتابي و همتابيHead-end ،هاUplink هاي دريافت و ارسال ايستگاهها و 

 

 نماي ساختار داخلي دستگاه
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دستگاه را نشان مي نماي داخلي شكل باال فقط يك نمونه از . ممكن است بسته به امكانات انتخابي مشتري تغيير نمايد داخلينماي توجه فرمائيد كه 
 . دهد

 

 يمشخصات فن

 ها ورودي

 DVB-ASIورودي  2تا  •

 )RMX-DVBT2يا  RMX-DVBTقابل سفارش با كد ( DVB-T/T2 آنتن زميني ورودي 6تا  •
 نوع سرويس :DVB-T  وDVB-T2 

 مگاهرتز 885تا  44از (فركانس زميني  ةگستر:( 

 UHF مگاهرتز 858( 69تا ) مگاهرتز 474( 21هاي  كانال( 
 VHF مگاهرتز 5/226( 12تا ) مگاهرتز 5/177( 5هاي  كانال( 

 مگاهرتز 8يا  7: پهناي باند كانال 

 هاي  پشتيباني حالتFEC )همراه با تشخيص اتوماتيك:( 

• 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 
 مدوالسيون: 

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

 مگاسمبل در هر ثانيه 60تا  1: نرخ سمبل •

 افقي و عمودي: پالريزاسيون •

 ):همراه با تشخيص اتوماتيك( FECهاي گوناگون  پشتيباني از مد •

 رول آف •

 ها خروجي
 صورت موازي به DVB-ASIخروجي  2 •

  DVB-T/T2هاي  بر روي وروديخروجي حلقه  •

Remux 

DVB-T/T2 Tuner 

 
DVB-T/T2 Tuner 

 

DVB-T/T2 Tuner 

  
DVB-T/T2 Tuner 

  

TS1A 

TS1B 

TS2A 

TS2B 



 )RMX-RIMOقابل سفارش با كد ( SNMP پروتكل طريق از نرم افزاري مديريت درگاه طريق از مديريت امكان • دستگاه مديريت

 ابعاد دستگاه و منبع تغذيه
 )اينچ استاندارد، تك يونيت قابل نصب در رك 14در  19ابعاد (ميليمتر  44-350-490): ارتفاع -عرض -طول(ابعاد  •
 كيلوگرم 4: وزن تقريبي •
 وات 25به همراه فيوز قابل جداسازي با توان مصرفي  IECسوزنه  3ولت، كانكتور  285الي  100: منبع تغذيه •

 شرايط محيطي
 )درجه فارنهايت 122الي  32(درجه سانتيگراد  50صفر درجه سانتيگراد تا : دماي عملياتي •

 

 العات سفارشاط

 تعداد توضيحات كد سفارش تعداد توضيحات كد سفارش

RMX-8BAS  دستگاه پايهRMX-8000 1 RMX-MUX2 1 دوم بازهمتافتگر 

RMX-DVBT آنتن زميني ورودي DVB-T 1-3 RMX-PRSW سوييچ محافظ ASI 1-2 

RMX-DVBT2 آنتن زميني ورودي DVB-T/T2 1-3 RMX-RIMO 1 مديريت و كنترل از طريق شبكه 

RMX-BDES  رمزگشاييBISS 1 RMX-PWR2 1 منبع تغذيه دوم 

 

 محصوالت مرتبط

 اي صدا و تصوير  گيرندة حرفهInfinity ) سريMCD-2000( 
  سيگنالمبدل DVB-ASI  بهIP ) سريASI2IP-1000( 
 مبدل شبكة IP  بهDVB-ASI ) سريIP2ASI-1000( 


