
28www.Fanamoj.com 

Digital TV Transmitter (200, 500W) 

FNJ-DTR Series 

1نسخه 

98بهار 
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توصیف 

FNJ-DTR این. هستند وات 500تا  200در بازه ت شرکت فناموج ساخ دیجیتال متوسطتوان  تلویزیونی هایفرستنده سری 

 باند سراسر در تلویزیونی پوشش ایجاد به قادر و بـوده DVB-T/T2 هایاستـاندارد نسخه آخـرین با کامل انطباق در سری

UHF/VHFباشند.می 

 تلویزیونی هایسرویس پخش در اختالل و قطعی هرگونه از جلوگیری و اطمینان قابلیت افزایشرویکرد  با هافرستندهسری  این

 .است شده گرفته بهره افزارینرم رادیو هایسیستم سازیپیاده در موجود هایتکنیکو قطعات  بروزترین از آن در و شده طراحی

در و...( باشد.  0+1،1+1،1+2) رزرو و مجزا فرستندهتعدادی  شاملتواند بسته به آرایش مورد سفارش مشتری می سیستم این

به صورت  کنترل گردد، اصلی هایفرستنده عملکرد در اختالل به منجر که خطا هرگونه وقوعهنگام  های دارای فرستنده رزرو،سیستم

در ذیل اجزای اصلی  .نمایدمی معیوب اصلی فرستنده جایگزین را رزرو فرستنده ،(ها)کواکسیال سوییچ وضعیت تغییر با هوشمند

به عنوان نمونه آورده شده است.  2+1فرستنده با آرایش 

2+1 سیستم دهنده تشکیل اصلی اجزای

 یونیت FNJ-RMX-03) Slot IRD/Remux-1 )

 یونیت FNJ-RMX-03) Slot IRD/Remux-2 )

 کنندهتقسیم یونیت FNJ-ASI-02) ASI )

 یونیت FNJ-RSC (2+1) -01) Rack & Switch Controller )

 یونیت FNJ-DPA-250-01) Amplifier-A )

 یونیت FNJ-DT2-02) Exciter-A )

 یونیت FNJ-DPA-250-01) Amplifier-B )

 یونیت FNJ-DT2-02) Exciter-B )

 یونیت FNJ-DPA-250-01) Amplifier-R)

 یونیت FNJ-DT2-02) Exciter-R )

 (اتوماتیک و دستی وضعیت تغییر قابلیت با) 1 شماره کواکسیال سوییچ

 (اتوماتیک و دستی وضعیت تغییر قابلیت با) 2 شماره کواکسیال سوییچ

 کانال فیلتر A (باند کل روی تنظیم قابل)

 کانال فیلتر B (باند کل روی تنظیم قابل )

 خروجی کوپلر A 

 خروجی کوپلر B

 (دمایی حفاظت و کنندهخنک فن با همراه) وات 400 اهمی بار

 خروجی ولتاژ ایپله تغییر قابلیت با ایزوله ترانسفورمر (Tap Changer)

 فنی بروشور در هاآن کامل فنی مشخصات که باشندمی فناموج شرکت محصوالت از یکی شده عنوان هاییونیت از کدام هر

.است دسترسی قابل خود، به مخصوص
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ی سیستم )دارای فرستنده رزرو(هاویژگی
 (هوشمند کنترل صورت به) اتوماتیک و( اپراتور توسط) دستی حالت دو در رزرو و اصلی فرستنده دو بین سوییچ قابلیت

 فرستنده اصلی و بدون نیاز به در )در صورت بروز خطا( با همان شرایط عملکرد جاری  سوییچ اتوماتیک روی فرستنده رزرو

انجام تنظیمات مجدد

 اتوماتیک مد در آن، مشکل رفع صورت در اصلی به رزرو فرستنده از برگشت 

 سوییچ کنترلر یونیت خرابی صورت در جاری، کارکرد وضعیت در هافرستنده کار به ادامه (RSC )

 سوییچ کنترل سیستم طریق از ی،جزئ صورت به هافرستنده از یک هر و سیستم کل مانیتورکردن و تنظیمات انجام امکان 

(RSC)

 طریق از سیستم کل با ریموت ارتباط برقراری RSC

 خطی هایاعوجاج خودکار تصحیح هایالگوریتم کارآمدترین از گیریبهره (LC )خطی غیر و (NLC )بهترین حصول جهت 

ایلحظه صورت به خروجی سیگنال کیفیت

 صورت به رزرو و اصلی هایورودی بین سوییچ قابلیت Seamless

 قبیل از( فرستنده در شده آنالیز) سیستم کیفی مشخصات گرافیکی نمایش امکان MER، Shoulder Distance، فرکانسی، پاسخ 

 Constellation و تاخیرگروهی

 امپدانس تطبیق عدم قبیل از مخرب عوامل مقابل در فرستنده حفاظت جهت سریع بسیار حفاظتی هایمکانیزم به مجهز 

خروجی

 ماژوالر طراحی از گیریبهره و کم حجم واسطه به آسان نگهداری و سریع نصب 

 هایترانزیستور تکنولوژی جدیدترین از گیریبهره LDMOS

 شبکه طریق از فرستنده رسانیبروز و کنترل و مانیتورینگ قابلیت IP بستر و WEB به مجهز همچنین و SNMP agent جهت 

شبکه مدیریت جامع هایسیستم طریق از فرستنده کنترل

 هاآن تفکیک و رویدادها ثبت قابلیت
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توصیفات فنی

 فنیمشخصات 

 Input

All ASI modes (continuous, packet, burst) in line with DIN EN 500083-9

Input FIFO 4k → ± 20 transport packets, burst 

Input switch over Manual and Automatic 

Seamless input switch over 

Input monitoring 

MFN with stuffing and PCR correction 

بلوک دیاگرام

FIFOs as buffers for dynamic delay changes 

MIP evaluation in compliance with TS 101 1910 (DVB)
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 Output

Nominal Output Power (After Output Filter) 200W, 500W 

Rated Output Power (After Output Filter) 250 W, 500W 

Frequency Range 470MHz to 862MHz 

Output Connector 7/16 (F) 

 Pre-correction and AGC

Nonlinear Pre-correction Performance Maximum 10dB MER Improvement (Dependent on PA Model) 

Linear Pre-correction dynamic range up to ±500ns group delay, up to ±5dB Amplitude Variation 

AGC dynamic range ±3dB 

 Qualitative Signal Characteristics

MER > 35 dB (with non-linear correction)

Shoulder Distance >42 dB

Amplitude Variations in One Channel <±0.5dB

Group Delay after output filter <10 ns

Average Crest Factor 7~12 dB Adjustable (Envelope CCDF)

Harmonic and Spurious Levels (after filter) <-60dBc

Synthesizer Phase Noise 

100 Hz < -90 dBc/Hz

1 kHz < -100 dBc/Hz

10 kHz < -105 dBc/Hz

100 kHz < -110 dBc/Hz

 Remote Control

Connection Port RJ45 (10/100 Base-T) 

User Interface TCP/IP v4/v6, SNMP v1/v2/v3, HTTP 

 Physical

 Power

AC Input Voltage Single phase / 176~264 V (50Hz ±2%) 

With tap changer (± %10) isolation transformer 

Max AC Input Current 10A @ Dual 200 W output power 

 Dimension & Weight

Weight ~ 250kg 

Dimensions (W x H x D) 19" rack x 42U x 80cm 
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 Environmental 

Operating Temperature -5 ~ +45 °C 

Storage Temperature -25 ~ +60 °C 

Relative Humidity 95% (Non-condensing) 

 Compliance 

DVB ETSI 300744 – ETSI 302755 

ASI DIN EN 500083-9 

SFN ETSI TS 101 191 

Environmental Conditions EN 300 019-1-3 V2.3.2 (2009-11) Class 3.3 

Power Supply: 

Safety UL60950-1, IEC/EN60950-1, IEC/EN61558-1, EN61558-2-16,  

 IEC/EN60335-1, CCC GB4943, TUV EN60950-1 

EMC EN55022 Class B/Class A, EN55014, EN61000-3-2/3, GB9254,  

 EN61000-4-2/3/4/5/6/8/11  

 Ordering 

TX. Type(W) Model Max. Output power(W) System 

200 FNJ-DTR-200-10 250 1+0 

200 FNJ-DTR-200-11 250 1+1 

200 FNJ-DTR-200-21 250 2+1 

500 FNJ-DTR-500-10 600 1+0 

500 FNJ-DTR-500-11 600 1+1 

500 FNJ-DTR-500-21 600 2+1 
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