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OPIS FUNKCJONALNY

Aktywny switcher matrycowy JS-SVIM jest zbudowany w oparciu o uk³ady scalone najnowszej generacji, uznanych 
na œwiecie takich producentów jak :Maxim i Atmel.

Umo¿liwia on pod³¹czenie czterech niezale¿nych urz¹dzeñ wysy³aj¹cych sygna³ S-video (w standardzie PAL, 
SECAM lub NTSC np. telewizor, magnetowid, kamera, DVD, wizualizer i inne) oraz prze³¹czanie tych sygna³ów na dwa 
niezale¿ne wyjœcia. Ka¿de z dwóch wyjœæ jest dodatkowo rozdzielone co umo¿liwia pod³¹czenie dwóch urz¹dzeñ, z których 
jedno mo¿e byæ wykorzystane do wyœwietlania obrazu a drugie do jego podgl¹du. Przyk³adem tego jest pod³¹czenie 
projektora s³u¿¹cego do przekazania obrazu na ekran i telewizora s³u¿¹cego do podgl¹du tego samego obrazu w przypadku 
gdy osoba obs³uguj¹ca nie ma mo¿liwoœci bezpoœredniego patrzenia na ekran projekcyjny.  
Korzystanie ze switchera jest przydatne szczególnie, gdy urz¹dzenie odtwarzaj¹ce (np. projektor) posiada tylko jedno 
wejœcie video, a chcemy korzystaæ z kilku Ÿróde³ wejœciowych np. magnetowidu, DVD, kamery lub wizualizera. Pod³¹czaj¹c 
na sta³e do wejœæ switchera urz¹dzenia, z których zamierzamy korzystaæ, a do jego wyjœcia projektor, unikamy k³opotliwego i 
prowadz¹cego czêsto do uszkodzeñ prze³¹czania kabli. Wybór Ÿród³a (lub jego wy³¹czenie) z którego obraz ma byæ 
aktualnie wyœwietlany nastêpuje przez naciœniêcie odpowiedniego przycisku na p³ycie czo³owej switchera. Istnieje 
mo¿liwoœæ sterowania prze³¹czaniem wejœæ/wyjœæ switchera za pomoc¹ komputera (opcjonalne oprogramowanie) poprzez 
zastosowanie standardowego ³¹cze RS 232, lub wykorzystania Systemu Sterowania produkowany równie¿ przez firmê 
UNICO.
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Model JS-SVIM
wejœcia S-video 4 x mini DIN 4 pin
standard sygna³u PAL,SECAM,NTSC
opornoœæ 75 ohm
czu³oœæ 1V/V
czêstotliwoœæ 250 MHz
wyjœcia S-video 2x2 mini DIN 4 pin
opornoœæ 75 ohm
czu³oœæ 1V/V
czêstotliwoœæ 250 MHz
czas prze³¹czania 30 ns
temperatura pracy 5 st. C - 45 st. C
zasilanie 9 V DC/700 mA
RS 232 wej/wyj D-sub 9 pin
wymiary * 445 x 150 x 40 mm


