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INFORMACJE 1. Ważne ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

CZYTAJ następujące ostrzeżenia PRZED korzystania z urządzenia

Aby uniknąć porażenia prądem i uniknąć dalszych instrukcji przeciwpożarowej:

● Urządzenie może być zasilane tylko w określonym zakres napięcia zasilania na zewnętrzny zasilacz. 

● Modulatora w celu odłączenia od sieci całkowicie odłączyć od zewnętrznego źródła zasilania gniazda.

● Gniazdo sieciowe musi być łatwo dostępne;

● Odłączenia zewnętrznego zasilania z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas lub podczas burzy.

● Wszelkie naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel. 

● Modulator nie są wystawiane na działanie wody lub rozpryskiwania wody, a nie obiektów zawierających płyny, takie jak wazony są na nim umieszczone.

● Uniknięcia wprowadzania modulator obok głównych elementów grzejnych, a w obszarach o wysokiej wilgotności.

● Nie należy podłączać / odłączać zewnętrznego zasilania mokrymi rękami.

● Brak źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece, powinny być umieszczone na modulatora.

● Jeśli modulator jest utrzymywana w niskiej temperaturze przez dłuższy czas utrzymanie go w ciepłym pomieszczeniu nie mniej niż 2 godziny przed podłączeniem do 

sieci.

● Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych.

● Wentylacja nie powinno być utrudnione przez przykrycie otworów wentylacyjnych elementów, takich jak gazety, obrusy, zasłony.

● Zamontować modulator w pozycji pionowej z przyłączami RF pod spodem.

● Od góry, z przodu i z dołu zainstalowany modulatora musi wynosić co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni.

Instalacja / Przechowywanie

● To urządzenie zawiera wysoki precyzyjnych elementów elektroniki. Aby zapewnić optymalną wydajność i uniknąć uszkodzenia, nie należy przechowywać go w dowolnym miejscu, w 

którym może zbierać brud, kanał, szarpie itd Nie wystawiać na działanie wysokich lub niskich temperatur (na przykład w bezpośrednim świetle słonecznym, w pobliżu grzejnika lub w 

samochodzie podczas dzień). Urządzenie należy umieścić w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć upadków.

● Przed przeniesieniem urządzenia, zawsze najpierw odłączyć wszystkie przewody.

● W przypadku awarii, należy odłączyć zasilanie zewnętrzne od źródła zasilania. Kiedy urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, należy 

upewnić się, że zewnętrzne zasilanie jest odłączone od sieci.

● Przed podłączeniem urządzenia do innych urządzeń elektronicznych, zawsze wyłączyć i odłączyć wszystkie urządzenia. 

● Nie należy wylewać płynów na urządzeniu. Nie stosować żadnych rozcieńczalników lub parującego płynu do czyszczenia urządzenia. Zamiast używać miękkiej lekko wilgotnej szmatki i 

pozostawić urządzenie do całkowitego wyschnięcia przed ponownym użyciem.

● Nie nadepnąć lub umieszczać ciężkich przedmiotów na górnej części urządzenia. Aby uniknąć uszkodzenia sprzętu, uchwyt Wszystkie przyciski i przełączniki, złącza 

delikatnie.
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2. INTRO

Gratulujemy zakupu MHD101. Jesteś właścicielem teraz wysokiej jakości, profesjonalny DVB-T HD modulatora. Aby uzyskać jak najwięcej z zakupu, 

prosimy o trochę czasu, aby dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.

3. INSTRUKCJE

3.1

MHD101 jest wysokiej jakości DVB-T „Dom”, który przyjmuje jeden modulator HDMI i przekształca go w jedną RF DVB-T kanale na jego wyjściu. 

Doskonała obraz (Full HD 1920 * 1080-30p) i jakość modulacji (MER ~ 35 dB) renderuje MHD101 idealne rozwiązanie dla dystrybucji SD / HD 

sygnałów cyfrowych pochodzących z np odtwarzacz DVD, STB lub kamery w sieci CATV za pomocą technologia DVB-T.

Użytkownik ma możliwość sterowania urządzenie, albo za pomocą pokładowego (SSD S nawet S egment re WYŚWIETLACZ) interfejs i klawiatura do szybkiego Użytkownik ma możliwość sterowania urządzenie, albo za pomocą pokładowego (SSD S nawet S egment re WYŚWIETLACZ) interfejs i klawiatura do szybkiego Użytkownik ma możliwość sterowania urządzenie, albo za pomocą pokładowego (SSD S nawet S egment re WYŚWIETLACZ) interfejs i klawiatura do szybkiego Użytkownik ma możliwość sterowania urządzenie, albo za pomocą pokładowego (SSD S nawet S egment re WYŚWIETLACZ) interfejs i klawiatura do szybkiego Użytkownik ma możliwość sterowania urządzenie, albo za pomocą pokładowego (SSD S nawet S egment re WYŚWIETLACZ) interfejs i klawiatura do szybkiego Użytkownik ma możliwość sterowania urządzenie, albo za pomocą pokładowego (SSD S nawet S egment re WYŚWIETLACZ) interfejs i klawiatura do szybkiego Użytkownik ma możliwość sterowania urządzenie, albo za pomocą pokładowego (SSD S nawet S egment re WYŚWIETLACZ) interfejs i klawiatura do szybkiego 

montażu lub za pomocą interfejsu USB z odpowiednim oprogramowaniem towarzyszącym MHD101 do programowania z wyprzedzeniem.

Wreszcie, w przypadku metalu MHD101 zapewnia doskonałą osłonę elektromagnetyczną, jak również dużą sztywność, temperaturę i rozpraszanie.

3.2 Cechy

● Wysoka jakość i wydajność

● Bardzo czyste widmo RF

● wartość MER ~ 35 dB 

● Częstotliwości wyjściowe RF 174 ... 862 MHz

● Koder H.264 HD bitrate 1-19 Mbps

● Bardzo przyjazny interfejs użytkownika do szybkiej instalacji

● Interfejs USB do zaawansowanego programowania

● Zasilanie zewnętrzne

3.2.1 Auto-reset funkcje i watchdog

Podczas normalnej pracy MHD101, główny procesor monitoruje wszystkie części wewnętrzne w celu zapewnienia, że urządzenie działa normalnie. W 

przypadku wewnętrznego braku błędów lub modułu na MHD101 natychmiast rozpoczyna procedurę odzyskiwania zerując odpowiedni moduł lub urządzenie. 

Wreszcie, watchdog upewnić się, że urządzenie zostanie zresetowane w przypadku awarii procesora.

3.2.2 Przyciski blokady mechanizmu

MHD101 zablokuje jego funkcjonalność przycisków po 5 minutach bezczynności, aby uniknąć z pchnął przypadkowym. Dwie czerwone kropki na SSD powiadomić 

użytkownika, że interfejs przycisk jest zablokowany. Aby je odblokować, użytkownik musi nacisnąć jednocześnie przyciski UP + DOWN przez 5 sekund.  

3.2.3 Cyfrowy Tłumik

MHD101 ma wbudowany cyfrowy tłumik. Użytkownik ma możliwość wyboru pomiędzy trzema różnymi etapami tłumienia, co następuje:

1. 0 dB tłumienia (poziom wyjściowy: 90 dBμV) SSD wyświetli „ 00 ”1. 0 dB tłumienia (poziom wyjściowy: 90 dBμV) SSD wyświetli „ 00 ”1. 0 dB tłumienia (poziom wyjściowy: 90 dBμV) SSD wyświetli „ 00 ”

2. 10 dB Tłumienie (poziom wyjściowy: 80 dBbμV) SSD wyświetli „ 10 ”2. 10 dB Tłumienie (poziom wyjściowy: 80 dBbμV) SSD wyświetli „ 10 ”2. 10 dB Tłumienie (poziom wyjściowy: 80 dBbμV) SSD wyświetli „ 10 ”

3. tłumienie 25 dB (poziom wyjściowy: 65 dBμV) SSD wyświetli „ 25 ”3. tłumienie 25 dB (poziom wyjściowy: 65 dBμV) SSD wyświetli „ 25 ”3. tłumienie 25 dB (poziom wyjściowy: 65 dBμV) SSD wyświetli „ 25 ”

3.2.4 HDCP ON / OFF funkcja

Poprzez naciśnięcie przycisku „Kanał / Profil” na dłużej niż 5 sekund użytkownik włącza funkcję HDCP ON / OFF. SSD wyświetli ten status w następujący 

sposób:

1. H1: Wskazanie, że ON jest HDCP

2. H0: Wskazanie, że HDCP jest OFF

Korzystając z przycisków góra / dół użytkownik może wybrać jeden z wyżej stanu, aby włączyć / wyłączyć funkcję HDCP. MHD101 wyjdzie z 

obecnego funkcjonalności po czym bezczynne przez ponad 2-3 sek.

3.2.5 interfejs USB do programowania advance

MHD101 zapewnia interfejs USB z odpowiednim oprogramowaniem do zaawansowanego programowania. Aby uzyskać więcej informacji przeczytaj Dodatek A.
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3.3 Schemat blokowy

3.4 FRONT PANEL

Rysunek 1. manipulatorami panelowi

1 , Przycisk kanału lub wybór profilu1 , Przycisk kanału lub wybór profilu1 , Przycisk kanału lub wybór profilu

2 , Siedem segmentów wyświetlacza (SSD)2 , Siedem segmentów wyświetlacza (SSD)2 , Siedem segmentów wyświetlacza (SSD)

3 , Góra / dół3 , Góra / dół3 , Góra / dół

4 , wskaźniki LED4 , wskaźniki LED4 , wskaźniki LED

za. Zamek:    ON gdy komunikacja HDMI zostały ustalone

b. Kanał:    ON, gdy wybrany jest tryb „Kanał” 

do. Osłabienie:  ON, gdy wybrany jest tryb „tłumik”

re. Kanał:    ON, gdy wybrany jest tryb „Profil”

5 , złącze ziemia5 , złącze ziemia5 , złącze ziemia

6 , + 12 V DC pobór mocy6 , + 12 V DC pobór mocy6 , + 12 V DC pobór mocy6 , + 12 V DC pobór mocy

7 , wejście HDMI7 , wejście HDMI7 , wejście HDMI

8 , wejście USB8 , wejście USB8 , wejście USB

9 , Wyjście RF OUT9 , Wyjście RF OUT9 , Wyjście RF OUT

HDMIUSBRF OUT

Zamek

Tłumik profilu 

kanału

12V 0.34 Amax

Kanał / 

Profil

DVB-T Full HD Modulator MHD101

MPEG-4 koder    AVC / H.264

Częstotliwość wyjścia. zasięg     174-862 MHz

poziom wyjściowy   90 dB μ V max90 dB μ V max90 dB μ V max

1 2 3 4 

5

6 
7 8 9
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3.5 INSTALACJA

MHD101 można zaprogramować jeden z następujących sposobów:

● Z wyświetlacza na przednim panelu

● Z interfejsem USB

3.5.1 Instalacja przy użyciu wyświetlacza na przednim panelu

Użytkownik jest w stanie zainstalować bardzo szybkie i łatwe wielu MHD101s pomocą interfejsu SSD + przycisk na przednim panelu urządzenia, wykonując 

następujące czynności:

1 st Krok1 st Krok1 st Krok

Uruchomić MHD101 przez dodanie zewnętrznego zasilacza. MHD101 będą musiały 20-30 sekund, aby zainicjować sam. SSD (siedem segmentów 

wyświetlacza - NO2 / Rysunek 1.) przedstawia stan inicjalizacji.

2 nd Krok2 nd Krok2 nd Krok

Wybierz „ tryb kanał ”, Naciskając przycisk / kanał profilu (nr 1 / rysunek 1) i«kanału LED»zapali wskazuje, że«wybiera»tryb wyboru kanałów. Wybierz „ tryb kanał ”, Naciskając przycisk / kanał profilu (nr 1 / rysunek 1) i«kanału LED»zapali wskazuje, że«wybiera»tryb wyboru kanałów. Wybierz „ tryb kanał ”, Naciskając przycisk / kanał profilu (nr 1 / rysunek 1) i«kanału LED»zapali wskazuje, że«wybiera»tryb wyboru kanałów. 

3 r & D Krok3 r & D Krok3 r & D Krok

Wybierz „ tryb tłumienia ”, Naciskając przycisk / kanał profilu (nr 1 / Figura nr 1) w«Tłumienie LED»zapali wskazuje, że«wybiera tłumienia»tryb Wybierz „ tryb tłumienia ”, Naciskając przycisk / kanał profilu (nr 1 / Figura nr 1) w«Tłumienie LED»zapali wskazuje, że«wybiera tłumienia»tryb Wybierz „ tryb tłumienia ”, Naciskając przycisk / kanał profilu (nr 1 / Figura nr 1) w«Tłumienie LED»zapali wskazuje, że«wybiera tłumienia»tryb 

wyboru.

4 th Krok4 th Krok4 th Krok

Wybierz „ tryb profil ”, Naciskając przycisk / kanał profilu (nr 1 / rysunek 1) i«profil LED»zapali wskazuje, że«wybiera się profil»tryb wyboru. Wybierz „ tryb profil ”, Naciskając przycisk / kanał profilu (nr 1 / rysunek 1) i«profil LED»zapali wskazuje, że«wybiera się profil»tryb wyboru. Wybierz „ tryb profil ”, Naciskając przycisk / kanał profilu (nr 1 / rysunek 1) i«profil LED»zapali wskazuje, że«wybiera się profil»tryb wyboru. 

Jak Profile prace

W instalacji wszystkie modulatory (lub Mux w ogóle) muszą mieć różne wartości następujących dziedzinach w celu uniknięcia konfliktów w zautomatyzowanym 

skanowanie telewizorów:

Nazwa programu     identyfikator usługi  TS ID

Z tego powodu, użytkownik musi zawsze wybiera inny numer Profil w każdym modulatora począwszy od numeru # 1. Na przykład. Powiedzmy, że chcemy 

zainstalować trzy modulatory w sieci CATV. W punkcie nr 4 będziemy wybierać:

● Profil Νο 1 dla 1 st modulator Profil Νο 1 dla 1 st modulator Profil Νο 1 dla 1 st modulator Profil Νο 1 dla 1 st modulator Profil Νο 1 dla 1 st modulator Profil Νο 1 dla 1 st modulator 

O znaczenie: Nazwa Programu = DTV 1O znaczenie: Nazwa Programu = DTV 1

o sens: Serwis ID =  1o sens: Serwis ID =  1

O znaczeniu TS, J = 224 0O znaczeniu TS, J = 224 0

● Profil Νο 2 dla 2 nd modulator Profil Νο 2 dla 2 nd modulator Profil Νο 2 dla 2 nd modulator Profil Νο 2 dla 2 nd modulator Profil Νο 2 dla 2 nd modulator Profil Νο 2 dla 2 nd modulator 

O znaczenie: Nazwa Programu = DTV 2O znaczenie: Nazwa Programu = DTV 2

o sens: Serwis ID =  2o sens: Serwis ID =  2

O znaczeniu TS, J = 224 1O znaczeniu TS, J = 224 1

● Profil Νο 3 dla 3 r & D modulator Profil Νο 3 dla 3 r & D modulator Profil Νο 3 dla 3 r & D modulator Profil Νο 3 dla 3 r & D modulator Profil Νο 3 dla 3 r & D modulator Profil Νο 3 dla 3 r & D modulator 

O znaczenie: Nazwa Programu = DTV 3O znaczenie: Nazwa Programu = DTV 3

o sens: Serwis ID =  3o sens: Serwis ID =  3

O znaczeniu TS, J = 224 2O znaczeniu TS, J = 224 2

W rezultacie, wszystkie powyższe modulatory mają różne wartości w powyższych dziedzinach.

Uwaga!!!

● Za każdym razem wybrać inny numer profilu, MHD101 będą miały zastosowanie pełnego resetu do siebie, które będą trwać przez 20-30 sekund.

● Za pomocą interfejsu USB, ktoś ma możliwość dodawania własnych wartości do powyższych dziedzinach.

3.5.2 Instalacja za pomocą interfejsu USB

MHD101 zapewnia interfejs USB z odpowiednim oprogramowaniem do zaawansowanego programowania. Aby uzyskać więcej informacji przeczytaj Dodatek A.
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4. DANE TECHNICZNE

Wkład

Rodzaj: 1 x HDMI

Złącze: 1 x HDMI typ A

Kodowanie wideo: MPEG-4 AVC / H.264

Profil: Wysoki profil 4.0

Rozkład: 1920x1080-30p przez HDMI

Audio: HDMI & Mono / Stereo

Standard: MPEG-1 Layer II

Audio Bit Rate: 64, 96, 128, 192, 256, 320, 384 kbps

Poziom: 0,5 do 1,0 Vpp Vpp regulowany

H.264 Encoder

Standard: MPEG-4 AVC / H.264

Przepływność: 1 - 19 Mb / s, regulowany 

Konfigurowalnych parametrów: Name Service, ID Service, Video PID, Audio PID PMT PID

Transport Stream Processing

Automatyczna regeneracja: NIT, PAT, CAT, PMT, SDT, stoły EITS

Konfigurowalnych parametrów: TS ID, Original Network ID, Network ID, Nazwa dostawcy

LCN wsparcie: tak

LCN Providers: Nordin, ITC / UK, EICTA / Europa, Nowa Zelandia

DVB-T Wyjście

Standard: PL 300 744

Pasmo: 5,6,7,8 MHz

Tryb:  2K, 8K

Konstelacja: QPSK, 16QAM, 64QAM 

Straż Interval:  1/4, 1/8, 1/16, 1/32 

Kod Oceń: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Wyjście RF

Rodzaj: RF DVB-T (COFDM)

Częstotliwości wyjściowe: 174 ... 862 MHz

Poziom wyjściowy: 90 dBμV max.

Złącze: 75Ω - F, żeński

Tłumik wyjścia: 0 ... 25 dB

MER: 35 dB (typowy)

Ramię Tłumienie: > 45 dBc

Złącza: 1 x C - kobieta

Interfejs programowania SSDisplay + klawiatura, interfejs USB  

Generał

Źródło napięcia:  + 12 V DC

Obecne zużycie: 340 mA max. 

Temperatura robocza:  0 ° C do 50 ° C 

Temperatura przechowywania: -10 ° C do + 70 ° C

Wilgotność: do 90% 

wymiary: 166 x 109,5 x 30 mm

Waga:    0,25 kg
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5. GWARANCJA

Jednostka ta jest gwarantowana na wady materiałowe i produkcyjne przez okres dwóch (2) lat, począwszy od daty zakupu produktu. W 

stosownym okresie gwarancyjnym producent naprawi lub wymieni według własnego uznania, bez opłat, każdą wadliwą część składową 

zakupionego urządzenia.

ZAŁĄCZNIK Α

MHD101 oferuje interfejs USB z odpowiednim oprogramowaniem (DVProbe.exe) do programowania z wyprzedzeniem. Program można znaleźć 

na płycie CD dołączonej do MHD101.

Wymagania systemowe

● Windows XP (SP1 lub nowszy)

● Windows Vista

● Windows 7 (32 i 64 bit)

● 8 szyby (32 i 64 bitów)

● System Windows 10 (32 i 64 bit)

Podłączenie urządzenia za pomocą oprogramowania

1. Włóż płytę CD z oprogramowaniem do napędu CD-ROM.

2. Podłącz MHD101 za pomocą kabla USB (A-B-męski na męski typu)

3. W przypadku, gdy system Windows nie może automatycznie zainstalować sterowniki USB, gdy monit, włóż prawidłową ścieżkę do folderu o nazwie „CD sterowniki 

USB”, który zawiera sterowniki USB MHD101.

4. Po Okna pomyślnym zainstalowaniu sterowników USB MHD101, pojawia się komunikat pop-up, aby zweryfikować ten proces.

5. Uruchomienie pliku DVProbe.exe i pojawi się głównym (Figura 2):

Figura 2. Główny ekran
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wytyczne programowe

1. Z „Port szeregowy” listy rozwijanej wybierz odpowiedni port USB, który łączy MHD101 i naciśnij przycisk „Połącz”.

2. Kiedy program został pomyślnie połączony z urządzeniem, zostanie ona automatycznie pobrać wszystkie ustawienia MHD101.

3. DVProbe składa się z czterech podkategorii jak opisano poniżej:

● DVB-T Ustawienia - Parametry dotyczące części modulatora

● Ustawienia kodera - Parametry dotyczące kodera H.264

● Ustawienia multiplekser - Parametry dotyczące części multipleksu

● Ustawienia systemowe - Parametry dotyczące informacji o systemie

1. Funkcje DVB-T

W tej kategorii użytkownika jest w stanie dostosować się kilka parametrów na część wyjściową modulatora RF, jak opisano poniżej:

1,1 Kanał - wybór kanału wyjściowego (VHF: 5-12 i UHF: 21-69)Kanał - wybór kanału wyjściowego (VHF: 5-12 i UHF: 21-69)Kanał - wybór kanału wyjściowego (VHF: 5-12 i UHF: 21-69)

1.2 Pasmo - przepustowość wybórPasmo - przepustowość wybórPasmo - przepustowość wybór

1.3 Konstelacja - wybór Constellation Konstelacja - wybór Constellation Konstelacja - wybór Constellation 

1.4 Modulacja - wybór modulacji1.4 Modulacja - wybór modulacji1.4 Modulacja - wybór modulacji

1.5 Straż Interval - Wybór straż IntervalStraż Interval - Wybór straż IntervalStraż Interval - Wybór straż Interval

1.6 stopa kod - Wybór szybkości kodustopa kod - Wybór szybkości kodustopa kod - Wybór szybkości kodu

2. Ustawienia kodera

W tej kategorii użytkownik może dostosować parametry kodera H.264, jak opisano poniżej:

2.1 źródło sygnału wejściowego - Wybrać źródło sygnału pierwotnegoźródło sygnału wejściowego - Wybrać źródło sygnału pierwotnegoźródło sygnału wejściowego - Wybrać źródło sygnału pierwotnego

2.2 BR wideo (MPBS) - Ustawić bitrate wideoBR wideo (MPBS) - Ustawić bitrate wideoBR wideo (MPBS) - Ustawić bitrate wideo

2.3 BR audio (Kbps) - Ustawić bitrate dźwiękuBR audio (Kbps) - Ustawić bitrate dźwiękuBR audio (Kbps) - Ustawić bitrate dźwięku

2.4 Kodowanie audio - Wybierz kodowanie dźwiękuKodowanie audio - Wybierz kodowanie dźwięku

2,5 HDCP ON / OFF - włącza / wyłącza HDCPHDCP ON / OFF - włącza / wyłącza HDCP

3. Ustawienia multipleksera

W tej kategorii użytkownik może dostosować parametry multiplekser MHD101, jak opisano poniżej:

3.1 Nazwa sieci + ID - Wprowadź nazwę Network + ID *3.1 Nazwa sieci + ID - Wprowadź nazwę Network + ID *3.1 Nazwa sieci + ID - Wprowadź nazwę Network + ID *

Nazwa programu 3.2 + ID - Wprowadź nazwę program + identyfikatorNazwa programu 3.2 + ID - Wprowadź nazwę program + identyfikatorNazwa programu 3.2 + ID - Wprowadź nazwę program + identyfikator

Nazwa 3,3 Provider - Wpisz nazwę dostawcy Nazwa 3,3 Provider - Wpisz nazwę dostawcy Nazwa 3,3 Provider - Wpisz nazwę dostawcy 

3,4 Original Net ID - Ustaw ID netto (0-65535) *3,4 Original Net ID - Ustaw ID netto (0-65535) *3,4 Original Net ID - Ustaw ID netto (0-65535) *

3.5 TS ID - Ustaw identyfikator Transport Stream (0-65535) *TS ID - Ustaw identyfikator Transport Stream (0-65535) *TS ID - Ustaw identyfikator Transport Stream (0-65535) *

3,6 PID PMT - Ustawić wartość PID 3,6 PID PMT - Ustawić wartość PID 3,6 PID PMT - Ustawić wartość PID 

3,7 Video PID - Ustawić wartość Video PID 3,7 Video PID - Ustawić wartość Video PID 3,7 Video PID - Ustawić wartość Video PID 

3.8 audio PID - Ustawić wartość PID audio 3.8 audio PID - Ustawić wartość PID audio 3.8 audio PID - Ustawić wartość PID audio 

3.9 Nie LCN - Ustaw LCN Nie (1-999) (musi być włączony pierwszy)Nie LCN - Ustaw LCN Nie (1-999) (musi być włączony pierwszy)Nie LCN - Ustaw LCN Nie (1-999) (musi być włączony pierwszy)

3,10 LCN Provider - Ustaw dostawcy LCN3,10 LCN Provider - Ustaw dostawcy LCN3,10 LCN Provider - Ustaw dostawcy LCN

Uwaga!!!

● Ustawienia modulacji muszą być stosowane z rozwagą i w celu uzyskania odpowiedniej przepływności wyjściowego. Przepływność wyjściowy (która może być obliczona 

na podstawie tabel w dodatku B) musi być równa lub większa niż całkowita suma przepływności koderów.

Przykład: Zakładając, że mamy wybrać następujące ustawienia modulacji:Przykład: Zakładając, że mamy wybrać następujące ustawienia modulacji:

Modulacja:  8K

Konstelacja: 16-QAM

Kod Oceń:  5/6

Straż Interval:  1/32

Pasmo:  8 MHz

Mamy bitrate wyjściową 20.107 Mbps według Dodatek B. Mamy bitrate wyjściową 20.107 Mbps według Dodatek B. Mamy bitrate wyjściową 20.107 Mbps według Dodatek B. 

Oznacza to, że bitrate kodera należy ustawić w taki sposób, że całkowity bitrate kodera nie przekracza limitu 20.107 Mbps, w przeciwnym razie 

mogą wystąpić artefakty. 

Na przykład, jeden prawidłowy dobór, w przypadku czterech przetworników byłoby, aby ustawić każdą przepływności kodera do 5 Mbps od 4 x 5 Μbps = 20 Mb Na przykład, jeden prawidłowy dobór, w przypadku czterech przetworników byłoby, aby ustawić każdą przepływności kodera do 5 Mbps od 4 x 5 Μbps = 20 Mb 

<20.107 Mbps

* TS identyfikator musi zawsze być różne modulatory DVB-T, w tej samej sieci.
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4. Ustawienia systemowe

Kategoria ta przedstawia informacje o ustawieniach systemowych w następujący sposób:

4.1 Stan - Przedstawia stan modulatora (Idle lub bieganie)4.1 Stan - Przedstawia stan modulatora (Idle lub bieganie)4.1 Stan - Przedstawia stan modulatora (Idle lub bieganie)

Wersja 4.2 FW - Przedstawia wersję oprogramowania w góręWersja 4.2 FW - Przedstawia wersję oprogramowania w góręWersja 4.2 FW - Przedstawia wersję oprogramowania w górę

Wersja 4.3 SW - Przedstawia wersję oprogramowania DVProbeWersja 4.3 SW - Przedstawia wersję oprogramowania DVProbeWersja 4.3 SW - Przedstawia wersję oprogramowania DVProbe

Wersja 4.4 HW - Przedstawia wersję sprzętową MHD101Wersja 4.4 HW - Przedstawia wersję sprzętową MHD101Wersja 4.4 HW - Przedstawia wersję sprzętową MHD101

4.5 Numer seryjny - Przedstawia numer seryjny urządzenia4.5 Numer seryjny - Przedstawia numer seryjny urządzenia4.5 Numer seryjny - Przedstawia numer seryjny urządzenia

guziki

● Poprzez naciśnięcie przycisku „get” w każdej podkategorii, wszystkie ustawienia z tej kategorii są pobierane z modulatora.

● Naciskając przycisk „Apply” w każdej podkategorii, wszystkie ustawienia z tej kategorii są przesyłane do modulatora.

● Przycisk „Ustawienia fabryczne” ustawia ustawienia modulatora do ustawień fabrycznych.

● Przycisk „Reset System” odnosi reset do modulatora.

Ten produkt jest zgodny z odpowiednimi klauzulami Dyrektywy Europejskiej 2002/96 / WE. Urządzenie musi być poddane recyklingowi lub usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami 

lokalnymi i krajowymi. Urządzenia przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego.

Uziemienie funkcjonalne. Podłączyć do głównego wyrównania potencjałów.

TERRA potwierdza, że ten produkt jest zgodny z następującymi normami UE: EMC normą EN50083-2, bezpieczeństwo normą EN60065, RoHS normą EN50581.

TERRA potwierdza, że produkt ten jest zgodny z przepisami technicznymi unii celnej: „kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń technicznych” CU TR 020/2011 

„na bezpieczeństwo Sprzęt niskiego napięcia” CU TR 004/2011.
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ZAŁĄCZNIK B

DVB-T bitrate (Mb / s) 8 MHz przepustowości (systemy niehierarchicznej).DVB-T bitrate (Mb / s) 8 MHz przepustowości (systemy niehierarchicznej).DVB-T bitrate (Mb / s) 8 MHz przepustowości (systemy niehierarchicznej).

modulacja Kodowanie 

Oceniać 

Straż Interval

1/4 1/8 1/16 1/32

QPSK 

1/2 4,976 5,529 5,855 6,032

2/3 6,635 7,373 7,806 8,043

3/4 7,465 8,294 8,782 9,048

5/6 8,294 9,216 9,758 10,053

7/8 8,709 9,676 10,246 10,556

16-QAM 

1/2 9,953 11,059 11,709 12,064

2/3 13,271 14,745 15,612 16,086

3/4 14,929 16,588 17,564 18,096

5/6 16,588 18,431 19,516 20,107

7/8 17,418 19,353 20,491 21,112

64-QAM 

1/2 14,929 16,588 17,564 18,096

2/3 19,906 22,118 23,419 24,128

3/4 22,394 24,882 26,346 27,144

5/6 24,882 27,647 29,273 30,160

7/8 26,126 29,029 30,737 31,668
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DVB-T bitrate (Mb / s) 7 MHz przepustowości (systemy niehierarchicznej).DVB-T bitrate (Mb / s) 7 MHz przepustowości (systemy niehierarchicznej).DVB-T bitrate (Mb / s) 7 MHz przepustowości (systemy niehierarchicznej).

modulacja Kodowanie 

Oceniać 

Straż Interval

1/4 1/8 1/16 1/32

QPSK 

1/2 4,354 4,838 5,123 5,278

2/3 5,806 6,451 6,830 7,037

3/4 6,532 7,257 7,684 7,917

5/6 7,257 8,064 8,538 8,797

7/8 7,620 8,467 8,965 9,237

16-QAM 

1/2 8,709 9,676 10,246 10,556

2/3 11,612 12,902 13,661 14,075

3/4 13,063 14,515 15,369 15,834

5/6 14,515 16,127 17,076 17,594

7/8 15,240 16,934 17,930 18,473

64-QAM 

1/2 13,063 14,515 15,369 15,834

2/3 17,418 19,353 20,491 21,112

3/4 19,595 21,772 23,053 23,751

5/6 21,772 24,191 25,614 26.390

7/8 22,861 25,401 26,895 27,710
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Draugystes ul. 22, LT-51256 Kowno, Litwa, tel .: +370 37 - 31 34 44, fax: +370 37 - 31 35 55 E-mail: sales@terraelectronics.comDraugystes ul. 22, LT-51256 Kowno, Litwa, tel .: +370 37 - 31 34 44, fax: +370 37 - 31 35 55 E-mail: sales@terraelectronics.com

, http://www.terraelectronics.com, http://www.terraelectronics.com

DVB-T bitrate (Mb / s) 6 MHz przepustowości (systemy niehierarchicznej).DVB-T bitrate (Mb / s) 6 MHz przepustowości (systemy niehierarchicznej).DVB-T bitrate (Mb / s) 6 MHz przepustowości (systemy niehierarchicznej).

modulacja Kodowanie 

Oceniać 

Straż Interval

1/4 1/8 1/16 1/32

QPSK 

1/2 3,732 4,147 4,391 4,524

2/3 4,976 5,529 5,855 6,032

3/4 5,599 6,221 6,587 6,786

5/6 6,221 6,912 7,318 7,540

7/8 6,532 7,257 7,684 7,917

16-QAM 

1/2 7,465 8,294 8,782 9,048

2/3 9,953 11,059 11,709 12,064

3/4 11,197 12,441 13,173 13,572

5/6 12,441 13,824 14,637 15,080

7/8 13,063 14,515 15,369 15,834

64-QAM 

1/2 11,197 12,441 13,193 13,572

2/3 14,929 16,588 17,564 18,096

3/4 16,796 18,662 19,760 20,358

5/6 18,662 20,735 21,995 22,620

7/8 19,595 21,772 23,053 23,751


