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  SKYمدل  HD با کدینگقابل حمل، فرستنده/انکدر 

 

 

 

یت و استفاده کمتر از پهنای باند در این زمینه حفظ کیف. در دنیای صدا و تصویر تقاضا برای ارسال بر بستر اینترنت بسیار زیاد است

قابل حمل شامل دستگاه  یقالب چمدان ها دراست که حجیم بوده و ارائه شده محصوالتی  باشد. برای این موضوعمیمد نظر 

هیزات قیمت باال و وزن زیاد و مشکل اصلی این تج .گردداستفاده می نهیشیب ریتصو تیفیبا ک یحرفه ا رندهیفشرده ساز و گ یها

  کاربری سخت است که معموال نیاز به متخصص حرفه ای جهت کار دارد. 

 یبند کری، قابل پریقابلیت اتصال باتسبک، ارزان، کم مصرف، محصول جدید شرکت نوآوران ارتباطات سیمای امید در طراحی 

رفته تا کاربر آماتور گن در طراحی محصول قابلیت کاربری آسان نیز مد نظر قرار همچنی .ارایه شده است صفحه لمسی قیاز طر

سان در یک کیف کمری را به قابلیت حمل آ ،نیز بتواند به راحتی از این دستگاه استفاده نماید. وزن کم و اندازه کوچک دستگاه

  کند.کاربر ارایه می

 ریصدا و تصو رتباطاتبه عنوان مثال ا باشد.زمینه های متنوع قابل استفاده میعالوه بر کاربردهای خبرنگاری در  دیجد یطراح

جراحی و همچنین قابل  و حتی ارتباطات جهت انجام امور درمانی مانند ها یها و سخنران ناریسم ،یورزش ،یمراسم مذهب یبرا

توان برای ارسال از این دستگاه می .باشددستگاه میاز موارد کاربرد استفاده برای پخش زنده در شبکه های اجتماعی و اینترنت 

ریافت تصویر ارسالی از مخصوص جهت د یها رندهیگدیکدرهای حرفه ای استفاده نمود. البته ارسال به مستقیم به اینترنت و یا 

شده و قابل ارایه  توسط این شرکت طراحی قابل نصب در رکدر دو مدل کوچک تک کاناله و بزرگ چند کاناله این فرستنده، 

 است.
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  ویژگیهای محصول

  قابلیت استفاده از باطری و تغذیهAC  

  قابلیت حمل راحت و آسان در یک کیف کمری 

  آمپر  2عدم نیاز به باطریهای گران قیمت و قابل استفاده با هر پاور بانک با حداقلDC یخروج 

 اینچی 4.3طریق صفحه نمایش لمسی یریت و کنترل بسیار راحت از مد 

  یکBrowser برای مشاهده وب سایت های مختلف 

 با پروتکل های  انتقال صدا و تصویر بر بستر شبکه و اینترنتUDP  وRTP  با قابلیتDHCP در شبکه 

  پشتیبانی از کدینگهای ویدئوAVC 4-MPEG/264H.  

  فشرده سازی و ارسال با قابلیتi)50 1080(HD 

  قابلیت اضافه کردن تصحیح خطا با استفاده از استانداردFEC 

  مگابایت در ثانیه 10کیلوبایت تا  512قابلیت تنظیم نرخ بیت فشرده سازی تصویر از 

  قابلیت استفاده تجمیع شده پهنای باند)Bandwidth Aggregate(  

  کیلوبایت در ثانیه 64نرخ بیت فشرده سازی صدا 

  سازگار با انواع ورودیHDMI  وSDI از دوربین، لپتاپ، میکسر و دیگر تجهیزات برودکست 

  توانایی پخش زنده)live Streaming( ب، آپاراتبر سرویسهای اینترنتی مانند فیسبوک، اینستاگرام، یوتیو 

  ساعت در حالت باطری فول  5/2توانایی کار به مدت حدودا 

 تا دریافت ورودی HD-Full  

  قابلیت تولید الگوی تصویر داخلیcolor bar  و صدایtone و همچنین الگوی تصویر متحرک 

  گیرندهSKY RX تک کاناله قابل حمل، با قابلیت به کارگیری باطری 

  دریافت چندینStream  در جعبه( با استفاده از گیرنده ثابتmount-Rack )4 کاناله 8اناله یا ک 
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 کاربردها

 IP SNG و یا جایگزین تجمیع خبر ماهواره ای) SNG(  

 ویدئو کنفرانس و دورکاری و جلسات آنالین 

 رویدادهای مذهبی 

 کنفرانس و سمینار 

  پخش زندهOTT  

  پخش و استریمینگYouTube, Facebook, Aparat, Instagram ... و 

  آموزش مجازی eLearning  

 IPTV 

 پزشکی از راه دور Telemedicine  

  عالمتگذاری دیجیتالDigital Signage  

 نظارت از راه دور تصویری 
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 اتصال به برق شهر

 DCبه  ACآدابتور برق با 
 قابلیت استفاده از باطری 

 باشد()به صورت آپشن می

      

 

 

 
 



 SKY   V.991016مدل   HD نگیبا کد ،فرستنده/انکدر قابل حمل

 5از  4صفحه 
 امید، طبقه دوم، شرکت نوآوران ارتباطات سیمای 1122ایران، تهران، خیابان دکترشریعتی، روبروی حسینیه ارشاد، پالک 

  info@broadcast.omid.co.ir ،http://broadcast.omid.co.ir+، ایمیل: 98 21 22921457+ ، فکس: 98 21 22909545تلفن: 
 

 

 مشخصات فنی

 ورودی تصویر

  ورودیSDI  آپشن(SKY-SDI) 

 مختلف تا یرهایدقت تصو افتیدر تیقابل Full HD  1920مانندx1080p50 

  ورودیHDMI  آپشن(SKY-HDMI) 

  آپشن( دوربین جاسازی شدهSKY-CVBS) 

  آپشن( ویدئو آنالوگSKY-AAUD ) 

 ورودی صدا

  آپشن( میکروفون جاسازی شدهMIC-SKY) 
  صدایEmbed   272(شده از ورودیSMPTE , 299SDI (SMPTE   آپشن(SDI-SKY) 
  صدایEmbed  شده از ورودیHDMI  آپشن(SKY-HDMIA) 

  آپشن( صدای آنالوگSKY-AAUD) 

 خروجی

  قابلیت ارسال روی شبکه با پروتکل هایUDP  وRTP 

  قابلیتDHCP در شبکه 

  قابلیت اضافه کردن تصحیح خطا با استفاده از استانداردFEC 

 یداخل ریتصو یالگو دیتول تیقابل colorbar یو صدا tone متحرک ریتصو یالگو نیو همچن 

  نیازمند آدرس در گیرندهIP  معتبر(Valid)  و سازگار با گیرندهSKY RX نجیرهدر انتهای ز 

 کدینگ ویدئو
  مگابایت در ثانیه 10کیلوبایت تا  512قابلیت تنظیم نرخ بیت فشرده سازی تصویر از 

  کدینگAVC 4-MPEG/264H.  تا کیفیتi)50 1080HD ( 
  :استانداردITU-T H.264, ISO/IEC 14496-10, MPEG-4 AVC 

 کدینگ صدا
  کدینگ صدایLC-CAAC(AAC+), AA-, HE2AAC V-HE  آپشن(AAC-MCE) 

  :استانداردITU-T H.264, ISO/IEC 14496-10, MPEG-4 AVC 

 کنترل و مدیریت
  ری آسانمانیتورنیگ پارمترهای سیستم، با قابلیت کاربجهت کنتر ل و اینچی  4.3صفحه نمایش لمسی 

  یکBrowser برای مشاهده وب سایت های مختلف   

ابعاد فیزیکی و 

 تغذیه

  ابعاد دستگاهTX :mm001-501-05 
  :وزن تقریبیgr 035gr, Rx:  350: Tx 
  تغذیه ورودیDC-V5 ،A3 
  :توان مصرفیUp to 15 Watts  

 با باطری فول شارژ ساعت 5/2 توانایی کارکرد تا 

 شرایط محیط
  :دمای عملیاتیF)122°F to 32°C (50°C to 0° 
  :10رطوبت عملیاتی to 75% non-Condensing 
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 محصوالت مرتبط

  کیف کمری جهت حمل دستگاهSKY 

Option: SKY-WBAG 
 

  دیکدر/گیرنده تک کانال قابل حملSKY 

 

  گیرندۀ حرفه ایInfinity  مدلMCD-

 (Decoder-)دیکدر 2500
 

 
 برای اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 
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