
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

O Conversor de Vídeo e Áudio SDI para fibra 

Óptica embute no sinal SDI de entrada até 4 

canais estéreo de áudio digital (AES/EBU) e os 

converte para que possam ser transmitidos em 

meio óptico. A saída óptica utiliza fibra 

monomodo, efetuando comunicação entre dois 

equipamentos coma alcance de até      10Km 

(SD/HD/3G). Os sinais de vídeo/áudio também 

são regenerados e disponibilizados localmente 

para uso em outro equipamento.  

 

 

 

 

 Transmissão de imagem em alta definição 

(3G, HD e SD SDI) 

 Transmissão de eventos (Desfiles, 

Automotivos, Estúdios Temporários) 

 Transmissão de imagem e áudio com até 

quatro canais de entrada de áudio estéreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmissor de Vídeo SDI/HD + 4 

Canais de Áudio Embedded 
* * 

Transmissor de Vídeo SDI/ 3G + 4 

Canais de Áudio Embedded 
* * 

* sob consulta 

5VDC – 1A - potência consumida < 5W 

Conector Terminal Block – 3 pólos 

Compatível com as normas SMPTE259M, SMPTE292 e SMPTE424M, 

suportando inclusive DVB-ASI@270Mbps  

Digital AES/EBU AES3 

1 BNC (CABO COAXIAL) 

75Ω 

Re-sincronização do sinal de vídeo (uso de reclocker com tolerância máxima 

de 0.8UI de jitter na entrada do transmissor e antes da saída do receptor – 

após a fibra) 

De 15dB @ 270 Mbps – 1.485 Gbps, 10dB @ 2.97 Gbps 

Conector Terminal Block 8 pinos 

75Ω (GND+SINAL) 

4 Canais estéreo não balanceados 

O áudio do sinal de vídeo da entrada é sobreposto com novo áudio 

embedded 

Disponibiliza uma saída SDI (“SDI” e “/SDI”) com uma cópia local do sinal 

re-sincronizado mais áudio embedded  

2  BNC (CABO COAXIAL) 

75Ω 

Típico para Cabo Coaxial Belden 1694: 

 120m @ 2.97 Gbps/2.967 Gbps (3G) 

 200m @ 1.485 Gbps / 1.483 Gbps (HD) 

 350m @ 270 Mbps (SD) 

1 Fibra óptica Monomodo 9/125um para transmitir vídeo 

LC simplex 

Utiliza laser @1310nm para transmitir o sinal óptico  

(potência óptica injetada = -5 a 0dBm)  

(Consulte disponibilidade de outros comprimentos de onda) 

Até 10km @ 3G em fibra Monomodo 9/125um  

(Padrão Patológico Vídeo SDI) 

Alimentação; Lock Entrada; Velocidade (SD, HD, 3G); Lock de Saída 

Stand Alone (Consulte disponibilidade de outras versões para encaixe em 

rack) 

A fibra óptica é imune a interferências eletromagnéticas, surtos de tensão e 

corrente, protegendo os equipamentos de vídeo por não conduzir os surtos 

(descargas atmosféricas). 

Solução com relação custo x benefício otimizada. 

Isolador óptico de Sistemas 

 


