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Interruptor de matriz modular
VM3200
• Pré-visualização em tempo real
• Programação de conteúdo
• Fonte de alimentação dupla
• Passível de montagem em bastidor, 9U
• 32 entradas e 32 portas de saída
• Peças modulares facilmente intercambiáveis
• Até 8 placas de saída e 8 de saída
• Gestão móvel via WebGUI
• Controlo via série, Telnet ou botões
• Função videowall e escalador
• Comutação sem falhas: < 0,1 segundos
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Recetor HDBaseT
VE805R
• Transposição de escala até 1080p
• Comutação sem falhas
• HDBaseT entrada, HDMI saída
• Função videowall
• RS-232 bidirecional, suporte a infravermelho
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Placa de entrada DVI
VM7604
• 4 portas de entrada DVI-D
• Até1080p

2x

Placa de entrada HDMI
VM7804
• 4 portas de entrada HDMI
• Até 1080p

2x

Placa de entrada HDBaseT
VM7514
• 4 portas de entrada HDBaseT
• Até 4K@60Hz (100m)
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Placa de saída DVI
VM8604
• 4 portas de saída DVI-D
• Até 1080p

2x

Placa de saída HDMI
VM8804
• 4 portas de saída HDMI
• Até 1080p

2x

Placa de saída HDBaseT
VM8514
• 4 portas de saída HDBaseT
• Até 4K@60Hz (100m)

“Escolhemos a ATEN pelas suas soluções
fiáveis, flexíveis e económicas.”
- Jussi Pasanen, FITE

Requisitos
Benefícios
• Distribuição massiva de sinais: para a
conexão de um sem-número de fontes
e ecrãs, cada um com a sua interface e
resoluções próprias.
• Flexibilidade de interface: vários tipos
de interfaces de entrada/saída, todos
combinados numa instalação passível de
montagem em bastidor.
• Controlo central: compatibilidade com
dispositivos de hardware de utilização
comum, possibilitando o controlo central
através de uma interface dedicada.

• Controlo central – a matriz modular
VM3200 auxilia na criação de perfis de
ligação personalizados numa interface de
“arrastar e largar”. No menu de seleção de
pré-visualização em tempo real, as entradas
ativas estão sempre visíveis; as entradas
inativas são facilmente selecionadas para
visualização no ecrã.
• Modular – a matriz modular VM3200
é compatível com muitas interfaces de
utilização comum e conecta-se sem
falhas a até 32 ecrãs e 32 fontes. As placas
com capacidade Hot-Swap podem ser
adicionadas ou alteradas no local.

Aeroporto, vigilância de
transporte de carga,
Escandinávia

•
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Um fornecedor escandinavo de serviços de
transporte de carga processa mercadorias da
bagagem dos viajantes para logística a granel.
Classificar todas as mercadorias nos centros
de transporte corretos requer um centro de
vigilância com tempos de resposta rápidos.
O interruptor de matriz modular da ATEN
visualiza todos os processos de transporte
em vários videowall. A partir de uma interface
de utilizador online, os operadores podem
reorganizar os perfis de ligação do videowall.
A FITE, uma Integradora de Sistemas
escandinava, coordenou o projeto e a
configuração da instalação, em colaboração
com o gestor de produto da ATEN. Todos
os produtos foram adquiridos através da
Teletukku.
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Tem uma instalação ou projeto similar?
Entre em contacto com sales@aten.be, a nossa equipa de pré-vendas terá todo o gosto em ajudá-lo.

