
IPTV Enkoder ve Streamer 

HDMI ve A/V Girişli 

 

 

 
 

 

 

 Çift H.264 enkoder & IPTV streamer (akış üreticisi) kombine 

 HDMI ve Audio/Video (Composite) iki ayrı giriş 

 Cihaz aynı zamanda iki farklı giriş sinyalini üç farklı bit hızında 

IP'ye dönüştürebilir 

 HD çözünürlük 1080p, 1080i, 720p.  

 IP çıkış: RTSP, RTMP, HTTP, unicast / multicast 

 Video kamera, PC monitörü, uydu alıcısı, DVD / Blu-ray 

oynatıcı içeriğinin LAN, WAN veya internet üzerinden aktarımı 

 Canlı yayın aktarımı 

 Video-over IP uygulamaları 

 IPTV/OTT (internet televizyonu) uygulamaları 

 Video konferans 

 Lokal ağ üzerinde yerel IPTV, Kurumsal IPTV, Hotel IPTV 

 HD ve SD video kodlama (1080p dahil)   

 

IRENIS ADE-264 enkoder IPTV ağları üzerinden 

SD ve HD tv/video içeriğinin 

dijital kalitede dağıtılmasını sağlar. 

 Canlı yayınlar televizyon cihazları ekranında IPTV 

set-üstü kutusu ile, bilgisayar ve tabletlerde ise  

VLC player veya flash oynatıcı ile izlenebilir. 

IRENIS ADE-264 encoder enables  

the distribution of 2 different SD and HD tv/video 

contents through IP networks in digital quality. 

 The live video can be watched  

on tv sets with IPTV Set-Top Boxes,  

on PC’s and tablets with VLC Player. 

IRENIS ADE-264 IPTV 

kodlayıcı lokal ağ veya 

internet üzerinden 

mükemmel video ve ses 

kalitesinde  canlı yayın 

iletimi için tasarlanmıştır.  

H.264  sıkıştırma 

teknolojisi IPTV/OTT 

sistemleri için düşük 

gecikme süresi ve düşük 

bit hızı kullanma olanağı 

sağlamaktadır. 

 

 

 

 

Yüksek kararlılıkta çalışan 

ileri teknoloji donanım 

özelliklerine ve firmware 

yapısına sahiptir. 

1080p'ye kadar HD ve SD 

yayın iletimi sağlar.  

İnternet televizyonu (OTT) 

uygulamaları için düşük bit 

hızında çalıştırılabilir. 

Operasyon süresince 

düzenli servis ve bakım 

gerektirmez. 
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Uygulama örnekleri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik özellikleri: 

İşlev H.264 Kodlayıcı (Enkoder) ve IPTV Akış Üreticisi (Streamer) 

GİRİŞ 
 

Bağlantı HDMI (1.3a) 

Çözünürlük 1080p (30fps), 1080i, 720p (HDMI) ve aşağısı 

Video enkoder MPEG-4 AVC / H.264 high profile Seviye 4.0 

Ses enkoder AAC 

Ses bit hızı: Örnekleme: 32k/48k/96k/128k/160k/192k, Bit hızı: 64 kbps-384 kbps 

SİSTEM  

Data arabirimi RJ45, 100M Ethernet arabirimi, Web tarayıcı üzerinden kontrol 

Protokol HTTP, RTSP, RTMP; unicast/multicast 

Bit hızı 0.8 Mbps – 12 Mbps 

Bit hızı kontrolü CBR/VBR 

GOP yapısı IBBP 

Gelişmiş ön işleme De-interlacing, Gürültü azaltma, Keskinlik arttırma 

DİĞER  

Besleme 12V DC 

Boyut 170x130x30mm 

Ağırlık 0.5 kg 

Tüketim 6W 
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