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درباره شرکت
در حال حاضر شرکت  MSKبا تالش و کوششهای مستمر
خود توانسته با تولید علم وکاربردی کردن آن در حوزه
مخابرات گامی بلند برای تولید محصوالت و استفاده از توان
بومی ،جهت خود کفایی بردارد و با به ثمر رساندن کارها و
پروژههایی که تاکنون در سطح کشور غیر ممکن و یا
مشکل به نظر میرسید نقش اساسی ایفا نماید .دیدگاه کالن
این شرکت در زمینه تولید محصوالت ،بر پایه عملیاتی
کردن تحقیق و پژوهش بومی با تکیه بر دانش اسالمی
وایرانیست.

شرکت موج صنعت کرانه  MSKبا هدف طراحی و پیاده
سازی سیستمها وسامانههای مخابراتی (تجاری و نظامی) و
نیز اجرای پروژههای تحقیقاتی و عملی در صنعت مخابرات با
توان علمی و عملیاتی وافر ،در سال  1389تاسیس گردیده
است .این شرکت با بکارگیری نیروهای کارآمد و نخبه
دانشگاهای مطرح کشور در عرصه دانش و سیستمهای
مخابرات توانسته افقها و اهداف واالیی را ایجاد نموده و
چشم انداز روشنی از تحقق توانمندی در ایران را نمایان
سازد.

ذخیرهساز سیگنال
این محصول به منظور نمایش طیف و ذخیرهسازی سیگنالهای مخابراتی و تا حداکثر پهنای باند  500MHzطراحی شده است .با
توجه به تعیین نرخ ذخیرهسازی توسط کاربر در این محصول ،امکان ذخیرهسازی سیگنالهای مخابراتی و با پهنایباند کوچکتر نیز
وجود خواهد داشت .با کاهش نرخ نمونهبرداری ،ذخیرهسازی سیگنال در حجم باالتر و زمان طوالنیتر امکان پذیر خواهد بود.
سیگنال در مسیر موردنظر کاربر و به فرمت  Stereoذخیرهسازی میگردد و همچنین ماکزیمم نرخ نمونهبرداری  1GSpsو
مینیمم آن  1MSpsمیباشد.

معرفی محصول
این محصول با توجه به نیاز کاربران جهت ذخیرهسازی و تحلیل سیگنالهای مخابراتی طراحی و ساخته شده است .یکی از نیازهای
کاربران در دسترس بودن سامانهای میباشد که توسط آن بتوانند پس از مانیتور سیگنالهای موردنظر و با پهنای باند دلخواه به
ذخیرهسازی سیگنال اقدام نمایند ،پس از ذخیرهسازی سیگنال امکان تحلیل و پردازش بصورت آفالین امکانپذیر میباشد .با
توجه به اینکه ذخیرهسازها با قیمتهای گران و با توانمندی ذخیرهسازی سیگنال در حجمهای محدود در بازار خارجی وجود دارد
که تهیه اکثر این محصوالت با توجه به نظام تحریمها امکانپذیر نمیباشد ،شرکت موج صنعت کرانه بر آن شد که مشابه این
محصوالت را در داخل کشور و با دانش بومی و استفاده از توان داخلی طراحی و تولید نماید .خوشبختانه پس از زمانی کوتاه
شرکت به تولید این محصول و با قابلیت ذخیرهسازی سیگنال بدون محدودیت حجم (متناسب با حجم هارد سیستم) نایل گردید.
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شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش محصول
خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس سامانه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر
بمدت یک سال میباشد ،ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:
الف  -صدمات ناشی از حمل ونقل ،نوسانات برق ،آتش سوزی یا حرارت زیاد ،تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی خورنده،
گرد و غبار شدید ،رعد و برق ،حوادث طبیعی ،ضربه و استفاده غلط و یا بی توجهی به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه
راهنمای دستگاه.
ب  -دستگاههایی که دستکاری شدهاند و یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت تعمیر شده باشند.
پ  -هر نوع دستکاری و یا آسیب در هولوگرامهای نصب شده ،بر روی دستگاه.
ت  -هرگونه جابجایی پس از نصب بدون هماهنگی شرکت.
ث  -مواد مصرفی شامل گارانتی نمیباشد.
ج  -صدمات و خرابیهای ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاهها ،تجهیزات و لوازم جانبی غیرسازگار یا معیوب.
چ  -ولتاژ اعمالی به بردهای سیستم باید  12ولت با خطای  ±4ولت باشد.
خ – سیستم باید در محدوده دمایی  0تا  50درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار گیرد.
د  -در صورت استفاده از بردها به صورت  PCIeتوجه کنید که جریان موردنظر نباید از  2آمپر بیشتر شود؛ زیرا حداکثر توان
خروجی از  PCIدر مادربرد کامپیوتر برابر  25وات است.
ذ  -کانکتور مورد استفاده برای اتصال  Daughter Boardالزم است در فاصله دقیق و معینی با برد اصلی بسته شود لذا از وارد
کردن هرگونه فشار زیاد به  Daughter Boardبه خصوص در قسمت  SAMTECآنها خودداری کنید.
ر  -از باز و بسته کردن  Daughter Boardبسته شده بر روی  Main Boardخودداری کنید و در صورت لزوم از کارشناسان این
شرکت برای این منظور کمک بگیرید.
ز  -در صورت بروز هرگونه مشکل ،ابتدا از سالم بودن فیوز بردها مطمئن شوید؛ سپس بردها را بعد از هماهنگی با کارشناسان
شرکت برای بررسی ارسال کنید.

خدمات پس از فروش بمدت  10سال و در قبال پرداخت هزینههای مربوطه میباشد.
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