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Notas

Tecsys do Brasil e TS 9090 HD/1S ENCODER DUAL são marcas registradas no Brasil pela Tecsys do 
Brasil. Todas as outras marcas comerciais e/ou marcas de produtos mencionadas neste documento 
pertencem a seus respectivos proprietários e/ou fabricantes. 

A Tecsys do Brasil reserva o direito de promover alterações em seu conteúdo e forma, visando 
melhoria contínua das informações e orientações nele apresentadas sem aviso prévio. Este documento é 
destinado única e exclusivamente para consulta do usuário do equipamento e não pode ser 
reproduzido e/ou distribuído através de qualquer meio sem o consentimento expresso, por escrito, da 
Tecsys do Brasil. Versões atualizadas deste manual podem ser obtidas para download em nosso site:
www.tecsysbrasil.com.br

Histórico de Publicações

REVISÃO: 002
Descrição

Incorporação de funcionalidade IP ao equipamento.

Data |         Janeiro/2019



1 
2 
3 
4 

Introdução
Sobre este Manual 
Instruções de Segurança 
Instruções de Instalação

4.1 Fixação
4.2 Ventilação
4.3 Proteção Contra Umidade
4.4 Instalações de Cabos

5 Componentes
6 Funcionalidades da Interface Web

6.1 Status
6.1.1 Editar
6.1.1.1  Informações de Transport Stream 
6.1.1.2 Serviços
6.1.1.3 IP Output
6.2 Sistema
6.2.1 Tabelas
6.2.2 Perfis
6.2.3 Rede
6.2.4 Data e Hora

6.2.6 Usuários
6.2.7 Logs
6.2.8 Trocar Senha
6.3 Sair

7 Especificações Técnicas
8 Garantia
9 Assistência Técnica

Índice
06
06
06
07

07
07
07
07
08
09
09
10
11
11
12
12
13
13
15
16

18
19
20
20
21
23
23

6.2.5  Manutenção 17
17
18

6.2.5.16.2.5.1  Atualização Atualização Atualização de de de Software Software Software via via via WebWebWeb

SNMPSNMP 18

18
1919
2020
2020
2121
2323
2323

6.2.5.26.2.5.26.2.5.2



Tabelas

Tabela 1: Dados de Acesso Padrão
Tabela 2: Informações de Transport Stream
Tabela 3: Configuração de Serviços
Tabela 4: Configurações de Saída IP
Tabela 5: Menu Tabelas
Tabela 6: Informações Menu Perfis
Tabela 7: Configuração de Rede
Tabela 8: Configuração de DNS
Tabela 9: Configuração de Data e Hora
Tabela 10: Configuração de Data e Hora via NTP Server 
Tabela 11: Configuração de TOT
Tabela 12: Definições dos Grupos de Usuários
Tabela 13: Especificações Técnicas do Produto

09
11
12
12
13
14
15
15
16
16
16
19
2121



Figura 1: Painel Frontal
Figura 2: Painel Traseiro
Figura 3: Tela de Login
Figura 4: Tela de Status
Figura 5: Menu Editar 
Figura 6: Tabelas do Sistema
Figura 7: Tela de Perfis
FIgura 8: Tela de Configuração de Rede
Figura 9: Tela de Configuração de Data e Hora
Figura 10: Tela de Manutenção
Figura 11: Tela de Redefinição de Senha
Figura 12: Tela de Logs
Figura 13: Tela de Troca de Senha
Figura 14: Tela de Saída do Sistema

Figuras

08
08
09
10
10
13
14
15
16
17
17
19
20
20



6

• NUNCA remova a tampa do seu equipamento. Isto deve ser feito somente por um técnico especializado.
• NÃO coloque objetos pesados sobre o produto.
• NÃO coloque o equipamento sobre qualquer outra unidade geradofra de calor.
• NÃO use água para limpeza do produto. Isto pode causar danos ao produto ou causar choque elétrico.
• NÃO utilize o produto em lugares úmidos.
• O fio terra DEVERÁ estar conectado. Caso contrário, pode ocorrer perigo de choque elétrico causado pela
fuga de energia.
• NUNCA adultere qualquer componente do interior do equipamento. Além de colocar em risco a sua
saúde, você poderá causar danos ao equipamento e consequentemente perder a garantia.

A A A conexão conexão conexão de de de equipamentos equipamentos equipamentos digitais digitais digitais (que (que (que utilizam utilizam utilizam tecnologia tecnologia tecnologia de de de fonte fonte fonte chaveada) chaveada) chaveada) com com com televisores televisores televisores antigosantigosantigos   
(modelos (modelos (modelos com com com tubo tubo tubo de de de imagem) imagem) imagem) pode pode pode apresentar apresentar apresentar uma uma uma diferença diferença diferença de de de potencial potencial potencial (DDP) (DDP) (DDP) elevada, elevada, elevada, causandocausandocausando   
danos danos danos ao ao ao circuito circuito circuito de de de vídeo vídeo vídeo e/ou e/ou e/ou áudio. áudio. áudio. Desta Desta Desta forma, forma, forma, recomendamos recomendamos recomendamos que que que tanto tanto tanto o o o TS TS TS 9090 9090 9090 HD/1SHD/1SHD/1S   
ENCODER ENCODER ENCODER DUAL DUAL DUAL quanto quanto quanto o o o televisor televisor televisor sejam sejam sejam desligados desligados desligados da da da rede rede rede elétrica elétrica elétrica antes antes antes de de de efetuar efetuar efetuar qualquer qualquer qualquer conexãoconexãoconexão   
dos cabos de antena AV.dos cabos de antena AV.dos cabos de antena AV.

    | TECSYS
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1 INTRODUÇÃO

OOOO    TTTS TS SS  90909090 9090 90 90 HD/1HD/1S HD/1S HD/1S S EEEnEncncncododcodeoder eerrr   DDDual Dual ual ual é é é é um um um um ccocodidifficiccodificador odificador adadoor r profissionaprofissionaprofissional profissional l l de de de de áudio áudio áudio áudio eee e   vídeo, vídeo, vídeo, vídeo, cujo cujo cujo cujo diferencial diferencial diferencial diferencial é é é é aaaa    
codcodcodificaçãocodificaçãoificaçãoificação    dededede    aaatéatétété    dododoisdoisisis    seseseservirvirvirviços,ços,ços,ços,    ouououou    sesesesejjja,ja,a,a,    popopopode-de-de-sede-sessee    terterterter    eeememmm    uuumummm    sósósósó    equipaequipaequipaequipammmmeeentoentontonto    osososos    sinasinasinaissinaisisis    HDHDHDHD    eeee    111-1---
SSSeSeeegggg    dededede    uuuummmmaaaa    eeeemmmmississississoooorrra,ra,a,a,    ccododcodifcodififiificacaicadosicadosdodoss    100%100%100%100%    dededede    aacordcordacordoacordooo    comcomcomcom    aaaassss    nonorrnormasnormasmmaass    SBTVSBTVSBTVSBTVD.D.D.D.    AlAlAlémAléméémm    dddadaaa    cocodidiffcodificaçãocodificaçãoicicaçãoação    
dosdosdosdos    seseseserrrrvvviços,viços,iços,iços,    oooo    eeeeqqqquuuuipamentipamentipamentoipamentooo    éééé    cacacapcapppaaaazzzz    dddedeee    gergergerargeraraarr    ttttooododdadaasasss    aaaassss    ttttaaaabbbbelaselaselaselas    PPSSIIPSI/SIPSI/SI/S/SII    obrobrigigaaobrigatóriasobrigatóriasttóriasórias    ppaaparapararraa    aaaa    
ttttrrranranansmansmssmismisssissãoissãoãoão    SBTVSBTVSBTVSBTVD,D,D,D,    asasasasssssimimimim    cococomocomommoo    aaaa    gergergeraçgeraçaaçãçãããoooo    dodododo    ClClClosedClosedosedosed    CapCapCaptCapttiontionionion    nononono    formatoformatoformatoformato    ARARARARIIBB--BBIB-B24,IB-B24,2244,,    aaaa    pppartpartartartiriririr    dodododo    
ssssininininaaaal HD-SDI l HD-SDI com legencom legendadal HD-SDI com legendas no formato EIA-608 / EIA-708.l HD-SDI com legendas no formato EIA-608 / EIA-708.s no formato EIA-608 / EIA-708.s no formato EIA-608 / EIA-708.    

OOOO    cococonteúdoconteúdonteúdo nteúdo   dddos dos os os dois dois dois dois sseeservservrviços rviços iços iços pode pode pode pode ter ter ter ter uma uma uma uma fofofontefontentente    úúúúnininica nica caca  ou ou ou ou dduuduas duas aass  fofofontes fontes ntesntes  ddististdistintasdistintasininttaass    ddddeee e   áudáudáudáudio io io io eee e   vídvídvídeo.vídeo.eeoo..    
AAAAlémlémlémlém    dosdosdos dos   pepeperperffrfis rfis is is HD HD HD HD eee e   1-Seg1-Seg1-Seg, 1-Seg, ,,  o o o o sistsistsistema sistema ememaa  ppermiermipermite permite tte e aaa a   codcodifiificodificação codificação caçãocação  de de de de vvídídvídeo vídeo eeoo  ememem em   padrão padrão padrão padrão SD, SD, SD, SD, permitindopermitindopermitindopermitindo    
totototottttaaaal l l l lliberdadeiberdadeliberdade liberdade   ppaapara para rra a qqqquuuue e e e oooo    uuuusssusuuuááááriririo rio oo  ppooposspossssa ssa aa  combinar combinar combinar combinar dddoisdoisoisois                    sssseervrverviçerviçiçosiçosos os   cococonfoconfonforme nforme rme rme a a a a necenecessnecessidade necessidade sidadesidade  ((HH(HD (HD D D ++++    
HDHD,,  HHD + D + SSD, SD + SD, HD + 1-Seg, SD + 1-D, SD + SD, HD + 1-Seg, SD + 1-HD, HD + SD, SD + SD, HD + 1-Seg, SD + 1-Seg ou 1-Seg + 1 SeHD, HD + SD, SD + SD, HD + 1-Seg, SD + 1-Seg ou 1-Seg + 1 SeSSeg oeg ouu  11--Seg +Seg +  11  SSeeg).g).g).g).

2  SOBRE ESTE MANUAL

Este manual fornece instruções e informações para a instalação e funcionamento do 
TS 9090 HD/1S ENCODER DUAL Ele deve ser mantido em um local seguro para referência 
durante a vida do equipamento. Cópias deste manual podem ser obtidas no endereço 
www.tecsysbrasil.com.br.

3  INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente este manual antes de instalar e operar o equipamento. Preste atenção às regras de 
segurança para aparelhos elétricos.
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CAUTION !
Atenção!

Não abra, risco de choque 
elétrico

!

Este símbolo é advertência do 
uso de alta voltagem, com risco 
de sofrer descarga elétricas.

Este símbolo indica informações 
importantes que você deve 
saber

• Os cabos de alimentação de energia devem ser posicionados de modo que não possam ser pisados ou
esmagados por elementos colocados sobre ou contra eles.
• Nunca desconecte o cabo de força puxando pelo cabo. Faça-o sempre pelo plugue.
• Não passar cabos de alimentação AC no duto que leva o sinal.
• Não mover ou instalar o equipamento, enquanto ele ainda estiver ligado à corrente elétrica.

4  INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

4.1  FIXAÇÃO

O O TS TS 9090 9090 HD/1S HD/1S ENCODER ENCODER DUAL DUAL foi foi projetado projetado para para uso uso fixo fixo e e fornecido fornecido com com suportes suportes de de fixaçãofixação  
adequado adequado para para um um rack rack padrão padrão de de 19’’. 19’’. As As prateleiras prateleiras de de apoio apoio devem devem ser ser firmes firmes e e seguras, seguras, pois pois sãosão  
utilizadas utilizadas para para reduzir reduzir o o peso peso sobre sobre os os colchetes. colchetes. Além Além disso disso o o equipamento equipamento deve deve ficar ficar em em um um local local comcom  
fluxo de ar livre adequado.fluxo de ar livre adequado.

4.2  VENTILAÇÃO

Possui Possui aberturas aberturas laterais laterais para para circulação circulação do do ar ar e e uma uma unidade unidade de de refrigeração refrigeração ativa ativa (Cooler) (Cooler) arrastando arrastando oo  
ar ar de de dentro dentro para para fora, fora, assegurando assegurando o o funcionamento funcionamento viável viável do do produto produto e e protegendo-o protegendo-o contracontra  
superaquecimento. Nem as aberturas nem o ventilador devem ser bloqueados ou cobertos.superaquecimento. Nem as aberturas nem o ventilador devem ser bloqueados ou cobertos.

Este Este equipamento equipamento nunca nunca deve deve ser ser colocado colocado próximo próximo ou ou sobre sobre um um aquecedor aquecedor ou ou qualquer qualquer outra outra fonte fonte dede  
calor. calor. Deixe Deixe pelo pelo menos menos 40 40 milímetros milímetros de de ar ar livre livre em em cada cada lado lado do do equipamento equipamento para para garantir garantir oo  
resfriamento adequado.resfriamento adequado.

4.3  PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE

Não instale este equipamento em áreas de alta umidade ou onde exista perigo de entrada de água.

4.4  INSTALAÇÕES DE CABOS

TECSYS | 
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5  COMPONENTES

Figura 1: Painel Frontal

1. Display LCD (2x40)
2. Tecla ‘Esc’
3. Tecla ‘Ok’
4. Tecla ‘Up’

Figura 2: Painel Traseiro

9. ASI Out 4
10. ASI Out 3
11. Media Port
12. Audio L In
13. Audio R In
14. ASI Out 2 (Indisponivel)
15. SDI Out
16. ASI Out 1
17. ASI / SDI In
18. Y In
19. SDI In

20. Pb
21. Pr
22. HDMI / DVI In
23. HDMI Out
24. Ethernet Control
25. Sata
26. USB
27. RS-232 Port
28. Entrada Cabo Alimentação
29. Switch ON/OFF

5. Tecla ‘Left’
6. Tecla ‘Down’
7. Tecla ‘Right’
8. Power LED

    | TECSYS



9

Figura 3: Tela de Login

Os dados de acesso padrão ao sistema podem ser verificados na Tabela 1: Dados de Acesso Padrão.

Tabela 1: Dados de Acesso Padrão

Usuário Senha

tecsys tecsys
Nota: Faz-se necessário a utilização de letras minúsculas para a correta validação da senha do usuário.

6.1  STATUS

TECSYS | 

6. FUNCIONALIDADES DA INTERFACE WEB
A A interface interface gráfica gráfica do do TS TS 9090 9090 HD/1S HD/1S ENCODER ENCODER DUAL DUAL apresenta apresenta três três abas abas principais: principais: ‘Status’, ‘Status’, ‘Sistema’ ‘Sistema’ ee  
‘Sair’. ‘Sair’. A A aba aba ‘Sistema’ ‘Sistema’ apresenta apresenta as as seguintes seguintes funcionalidades: funcionalidades: ‘Tabelas’, ‘Tabelas’, ‘Perfis’, ‘Perfis’, ‘Rede’, ‘Rede’, ‘Data ‘Data e e Hora’,Hora’,  
‘Manutenção’, ‘Usuários’, ‘Logs’ e ‘Troca de Senha’.‘Manutenção’, ‘Usuários’, ‘Logs’ e ‘Troca de Senha’.  

O O equipamento equipamento é é pré-configurado pré-configurado de de fábrica fábrica com com o o endereço endereço IP IP (IP (IP Address) Address) 192.168.0.168 192.168.0.168 e e Máscara Máscara dede  
Rede Rede (NetMask) (NetMask) 255.255.255.0. 255.255.255.0. Para Para poder poder acessar acessar o o equipamento equipamento através através da da rede, rede, o o computador computador remotoremoto  
deve deve estar estar configurado configurado com com um um endereço endereço IP IP e e uma uma máscara máscara de de rede rede na na mesma mesma classe, classe, ou ou seja, seja, deve deve terter  
um endereço IP 192.168.0.X e máscara de rede 255.255.255.0.um endereço IP 192.168.0.X e máscara de rede 255.255.255.0.

Antes Antes de de iniciar, iniciar, verifique verifique se se o o equipamento equipamento está está conectado conectado à à rede. rede. No No PC PC abra abra o o browser browser de de navegação navegação dede  
Internet Internet (Google (Google Chrome® Chrome® ou ou Mozilla Mozilla Firefox®) Firefox®) e e na na barra barra de de endereços endereços digite digite ‘http://192.168.0.168’‘http://192.168.0.168’  
seguido seguido da da tecla tecla ENTER ENTER – – isto isto permitirá permitirá acessar acessar à à página página ‘Home’ ‘Home’ do do Encoder. Encoder. Após Após a a inserção inserção do do IP IP dede  
acesso, acesso, a a tela tela de de ‘Login’, ‘Login’, conforme conforme Figura Figura 3: 3: Tela Tela de de Login, Login, deverá deverá ser ser aberta, aberta, onde onde se se faz faz necessário necessário entrarentrar  
com os dados de acesso ao sistema.com os dados de acesso ao sistema.  

A primeira tela a ser apresentada após o login é a página de ‘Status’, e é nesta tela que são exibidos os 
dados de cada serviço que está sendo transmitido, assim como o conteúdo de ‘Closed Caption’ que está 
sendo decodificado. A transmissão sempre estará ativa caso haja a presença de áudio e vídeo na entrada 
configurada para os serviços.

O TS 9090 HD/1S ENCODER DUAL recebe seus dados através de três entradas principais: HDMI, 
Componente e SDI. Quando uma dessas entradas está conectada aparece no canto esquerdo da tela em 
‘Entradas Disponíveis’.

A primeira tela a ser apresentada após o login é a página de ‘Status’, e é nesta tela que são exibidos os 
dados de cada serviço que está sendo transmitido, assim como o conteúdo de ‘Closed Caption’ que está 
sendo decodificado. A transmissão sempre estará ativa caso haja a presença de áudio e vídeo na entrada 
configurada para os serviços.

O TS 9090 HD/1S ENCODER DUAL recebe seus dados através de três entradas principais: HDMI, 
Componente e SDI. Quando uma dessas entradas está conectada aparece no canto esquerdo da tela em 
‘Entradas Disponíveis’.

A primeira tela a ser apresentada após o login é a página de ‘Status’, e é nesta tela que são exibidos os 
dados de cada serviço que está sendo transmitido, assim como o conteúdo de ‘Closed Caption’ que está 
sendo decodificado. A transmissão sempre estará ativa caso haja a presença de áudio e vídeo na entrada 
configurada para os serviços.

O TS 9090 HD/1S ENCODER DUAL recebe seus dados através de três entradas principais: HDMI, 
Componente e SDI. Quando uma dessas entradas está conectada aparece no canto esquerdo da tela em 
‘Entradas Disponíveis’.

TS 9090 HD/1S ENCODER DUAL | MANUAL DE INSTRUÇÕES
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Figura 4: Tela de Status

6.1.1 EDITAR

Ao clicar no botão ‘Editar’, no canto superior esquerdo da tela de ‘Status’, será aberta uma tela para edição 
dos serviços, conforme Figura 5: Menu Editar.

Figura 5: Menu Editar

A tela ‘Editar’ é composta por três formulários configuráveis: ‘Informações do Transport Stream’, ‘Serviços’ 
e ‘IP Output’.

    | TECSYS

TS 9090 HD/1S ENCODER DUAL | MANUAL DE INSTRUÇÕES
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6.1.1.1  INFORMAÇÕES DE TRANSPORT STREAM

No formulário de ‘Informações do Transport Stream’ são inseridas as informações referentes à tabela 
NIT, de acordo com a relação abaixo:

Tabela 2: Informações de Transport Stream.

Campo Descrição

Nome Define o nome da Rede

Network ID Permite escolher qual o ID da Rede, usualmente definido pela Anatel, 
ou outro órgão regulador.

Transport Stream ID Identificador do Transport Stream, normalmente o mesmo valor que 
‘Network ID’.

Original Network ID Identificador de Rede Original, normalmente o mesmo valor que 
‘Network ID’.

Canal Virtual Define o número do canal virtual que será exibido nos televisores que 
sintonizarem a emissora.

Frequência Permite definir qual a frequência de transmissão da emissora.

Código de Área
Identificador que define o local onde o sinal da emissora é gerado. 
Definido de acordo com critérios estabelecidos pelo IBGE no Brasil. 
Em outros países, é definido na Norma Internacional do ISDB-T.

Código de País Código identificador do país.

6.1.1.2  SERVIÇOS

Os dois ‘Serviços’  possuem as mesmas opções de configuração, conforme os dados mostrados na Tabela 
3: Configuração de Serviços, que devem ser selecionados e preenchidos. Estes dados são utilizados nas 
tabelas NIT, PMT e SDT.

Campo Descrição

Intervalo de Guarda Bitrate max 1Seg Taxa de Vídeo (max Peak) Padrão Recomendado

Permite escolher qual o ID da Rede, usualmente definido pela Anatel, 
ou outro órgão regulador.

1/4 374 Kbps 357 Kbps 280 Kbps

1/8 416 Kbps       375 Kbps 300 Kbps

1/16 441 Kbps       396 Kbps 320 Kbps

1/32 454 Kbps       416 Kbps 340 Kbps

TECSYS | 

374 Kbps 357 Kbps 280 Kbps

416 Kbps       375 Kbps 300 Kbps

441 Kbps       396 Kbps 320 Kbps

454 Kbps       416 Kbps 340 Kbps

1/4 

1/8 

1/16 

1/32 

Após preencher todos os dados corretamente, é necessário clicar em ‘Salvar’ para que os dados 
alterados sejam armazenados. Para reiniciar a transmissão com os novos parâmetros configurados, 
basta que em seguida, na página de ‘Status’ o usuário clique no botão ‘Atualizar’.

NONOTNOTTAAA: P: P: Paaararara   ooos ses ses servirvirviços 1seg rços 1seg rços 1seg recececomenda-se aomenda-se aomenda-se as tas tas taxasxasxas abaixo: abaixo: abaixo:
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Tabela 3: Configuração de Serviços

Campo Descrição

Habilita / Desabilita É possível habilitar ou não a transmissão de um serviço.
Nome Define o nome de cada serviço.
Service ID Identificador do serviço.
Fonte Permite escolher em qual entrada de vídeo o sistema receberá 

dados: SDI, HDMI 720p/1080i, Component.
Perfil Neste item, o usuário escolhe um dos perfis cadastrados no sistema.
PID do PCR Identificador do pacote de PCR (Program Clock Reference).

Resolução de Vídeo Define a resolução do vídeo que deseja na saída, permitindo 
‘upconversão’ e ‘downconversão’.

Taxa do Vídeo (Kbps) Permite escolher qual o ID da Rede, usualmente definido pela 
Anatel, ou outro órgão regulador.

PID do Vídeo
Os valores dos PID´s podem ser configurados conforme necessidade 
do usuário, lembrando que eles nunca devem se repetir, pois 
haverá conflito na saída de dados. Os áudios adicionais podem ser 
desabilitados escolhendo o PID 8191 para os áudios não desejados.

PID do Áudio 1
PID do Áudio 2
PID do Áudio 3
PID do Áudio 4

PID do Closed Caption O usuário pode definir o PID do Closed Caption; outro PID definido no 
sistema não pode ser repetido aqui.

6.1.1.3  SAÍDA IP

Tabela 4: Configurações de Saída IP

Campo Descrição

Protocolo Define o protocolo de comunicação: UDP ou RTP.
Endereço IP de Origem O usuário define aqui qual o IP de origem dos dados.
MAC de Origem Define o endereço MAC de origem do equipamento.

Porta IP de Origem Neste campo é definida a porta de saída dos dados, em referência ao 
endereço de IP.

Endereço IP de Destino Aqui é definido o endereço de IP que receberá os dados.
Porta IP de Destino Neste campo é definida a porta de entrada do IP de destino.
MAC de Destino Define o endereço MAC de destino.

Multicast TTL Configuração do Time to Live (Tempo de Vida) do pacote durante a 
transmissão.

Pacotes TS Quantidade de pacotes permitidos durante a transmissão.

O padrão de transmissão de dados do TS 9090 HD/1S ENCODER DUAL é via ASI, porém é possível 
enviar os dados também via IP, através do ‘IP Output’, conforme Tabela 4: Configurações de Saída 
IP abaixo.

    | TECSYS
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Figura 6: Tabelas do Sistema

Neste item temos as configurações de PIDs das tabelas PSI/SI obrigatórias que são transmitidas 
pelo TS 9090 HD/1S ENCODER DUAL. Os itens são apresentados ao usuário conforme Tabela 5: Menu 
Tabelas abaixo.

Tabela 5: Menu Tabelas

Campo Descrição

PAT Program Association Table – Onde é apresentada o PID da ‘Tabela de 
Associação de Programas’.

PMT 1
PMT 2

Program Map Table – Onde é apresentada a configuração de PIDs da 
‘Tabela de Mapeamento de Programas’.

SDT Service Descriptor Table – Onde é apresentada o PID da ‘Tabela de 
Descrição de Serviços’.

NIT Network Information Table – Onde é apresentada o PID da ‘Tabela de 
Informação de Rede’.

TOT Time Offset Table – Onde é apresentada o PID da ‘Tabela de Mudança 
de Data e Horário’.

L-EIT Tabelas de Informações de Eventos; sendo L-EIT para receptores 
portáteis e H-EIT para receptores fixos.H-EIT

6.2.2  PERFIS

Para acessar este menu, clique na aba ‘Sistema’ e depois selecione o item ‘Perfis’.

6.2  SISTEMA

Outra aba principal na Home do TS 9090 HD/1S ENCODER DUAL é o menu ‘Sistema’, e é por meio dele 
que temos acesso à ‘Tabelas’, ‘Perfis’, ‘Rede’, ‘Data e Hora’, ‘Manutenção’, ‘Usuários’, ‘Logs’ e ‘Troca de 
Senha’, onde é possível efetuar as configurações gerais do equipamento, como perfis de codificação.

6.2.1  TABELAS

Para acessar este menu, clique na aba ‘Sistema’ e depois selecione o item ‘Tabelas’.

TECSYS | 
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Figura 7: Tela de Perfis

Neste item é possível configurar três diferentes perfis de codificação, de acordo com o visto na Figura 7: 
Tela de Perfis, que podem ser utilizados na configuração dos serviços que serão gerados pelo sistema 
conforme Tabela 6: Informações Menu Perfis. Na configuração de fábrica, estes perfis estão nomeados 
com ISDB-Tb HD, ISDB-Tb SD e ISDB-Tb 1SEG, para facilitar a identificação de cada um, porém essa 
nomenclatura pode ser alterada pelo usuário conforme sua necessidade.

Tabela 6: Informações Menu Perfis

Campo Descrição

Nome Identificação do perfil.

Tamanho de Gop Define qual intervalo entre frames I no stream H.264, onde os valores 
possíveis são: 10, 12, 15, 25, 30, 50, 60, 100, 120, 200 e 240.

Perfil de Vídeo Define o perfil de codificação de vídeos possíveis pelo padrão H.264, 
High, Main ou Baseline.

Vídeo offset Definição do ajuste para correção de possível defasagem entre áudio 
e vídeo.

Intervalo de repetição Intervalo em milissegundos entre pacotes contendo informações de 
PCR.

Codec de Áudio Define qual o codec de áudio será utilizado pelo sistema. As opções 
de HE-AAC v1, v2, e AAC LC.

Taxa de Áudio Definição da taxa de codificação do áudio.
Taxa de Amostragem do 
Áudio

Definição da taxa de amostragem do sinal de entrada, a saída será 
igual à entrada.
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6.2.3  REDE

Para acessar este menu, clique na aba ‘Sistema’ e depois selecione o item ‘Rede’.

FIgura 8: Tela de Configuração de Rede

Neste submenu é possível configurar os parâmetros de acesso remoto do equipamento conforme Tabela 
7: Configuração de Rede. Portanto é possível configurar o endereço IP, máscara e Gateway. É possível 
somente configurar um endereço de rede estático, que também é visualizado e configurável por meio do 
painel frontal do equipamento.
Conforme Figura o submenu ‘Rede’ é dividido em duas abas: ‘Interfaces’ e ‘DNS’. Na aba ‘Interfaces’ é onde 
são feitas as configurações gerais da rede, já em ‘DNS’ podemos alterar os dados de DNS do sistema, 
alterando o DNS primário e DNS secundário.

Tabela 7: Configuração de Rede

Campo Descrição

Configuration Listbox com a opção Endereço de IP.
Endereço IP Usuário deve inserir aqui o endereço de IP para o acesso remoto.

Máscara de Rede Usuário deve inserir aqui a máscara de rede a ser utilizada para o 
acesso remoto.

Gateway Padrão Usuário deve inserir aqui o Gateway Padrão a ser utilizado para o 
acesso remoto.

Tabela 8: Configuração de DNS

Campo Descrição

DNS Primário Usuário deve inserir aqui o endereço do DNS Primário a ser modifi-
cado no sistema.

DNS Secundário Usuário deve inserir aqui o endereço do DNS Secundário a ser modi-
ficado no sistema.
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6.2.4  DATA E HORA

Para acessar este menu, clique na aba ‘Sistema’ e depois selecione o item ‘Data e Hora’.

Figura 9: Tela de Configuração de Data e Hora

Neste submenu é possível configurar os parâmetros do relógio do equipamento conforme apresentado 
na Figura 9: Tela de Configuração de Data e Hora, necessários para correta geração de TOT. Além da 
possibilidade de configuração manual de data e hora, também é possível configurar um endereço de rede 
para ajuste automático por meio de protocolo NTP.

Tabela 9: Configuração de Data e Hora

Campo Descrição

Data Usuário deve inserir a data a ser configurada no equipamento.
Horário Local Usuário deve inserir o horário a ser configurado no equipamento.
Fuso Horário Usuário deve inserir o fuso horário a ser configurado no equipamento.

Tabela 10: Configuração de Data e Hora via NTP Server

Campo Descrição

Server Usuário deve inserir um endereço de rede para ajuste automático 
por meio de protocolo NTP.

Tabela 11: Configuração de TOT

Campo Descrição

Region ID ID da região.
Local Time Offset Compensação de hora local.
Polarity Polaridade, escolhendo entre positivo ou negativo.
Time of Change Setar a hora em que a mudança de horário irá ocorrer.
Next Time Offset Próxima compensação no horário.
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6.2.5  MANUTENÇÃO

Para acessar este menu, clique na aba ‘Sistema’ e depois selecione o item ‘Manutenção’.

Figura 10: Tela de Manutenção

6.2.5.1  ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA WEB

O TS 9090 HD/1S ENCODER DUAL possui um sistema dedicado de atualização remota, que permite ao 
usuário autonomia e melhor operação em campo.

Para realização da atualização de software é necessário clicar sobre o botão "Escolher arquivo", e na 
janela que se abre escolher a nova imagem de software disponível e clicar no botão "Carregar". É 
necessário que se aguarde até que apareça a mensagem "Arquivo de atualização carregado com 
sucesso. Por favor reinicie o equipamento". 

Após a visualização da mensagem o usuário pode prosseguir com o reinicio do equipamento, ao 
localizar a aba Sair e clicar sobre o botão "Reiniciar", aguardando até que o processo se conclua e 
efetuando um novo login, já com a nova atualização efetivada.

Neste submenu encontramos as funcionalidades de ‘Backup & Restauração’, ‘Atualização de Software’, 
‘Licenciamento’ e "SNMP", de acordo com a Figura 10: Tela de Manutenção.

Ao clicarmos no botão ‘Gerar Backup’, um novo backup das configurações do sistema é gerado. Os 
backups podem ser gerenciados na própria interface, por meio dos botões de Ação, em que podemos 
fazer o download do arquivo de Backup, atualizar o arquivo ou removê-lo. 

Também é possível inserir um arquivo de backup previamente salvo no PC que está operando o 
sistema do equipamento e um novo arquivo de licença.

Neste submenu encontramos as funcionalidades de ‘Backup & Restauração’, ‘Atualização de Software’, 
‘Licenciamento’ e "SNMP", de acordo com a Figura 10: Tela de Manutenção.

Ao clicarmos no botão ‘Gerar Backup’, um novo backup das configurações do sistema é gerado. Os 
backups podem ser gerenciados na própria interface, por meio dos botões de Ação, em que podemos 
fazer o download do arquivo de Backup, atualizar o arquivo ou removê-lo. 

Também é possível inserir um arquivo de backup previamente salvo no PC que está operando o 
sistema do equipamento e um novo arquivo de licença.

TECSYS | 
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6.2.5.2  SNMP

O TS 9090 HD/1S ENCODER DUAL possui suporte à SNMP (Simple Network Management Protocol ou 
Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples) que é usado para monitoramento e controle de uma 
grande variedade de unidades diferentes em uma rede. Uma descrição da unidade – a MIB (Base de 
Informações de Gerenciamento) – deve ser carregada na unidade central (gerenciador) de onde os 
equipamentos são monitorados. 

A MIB é necessária para o monitoramento e controle do sistema , todas as informações necessárias 
para a configuração são contidas no próprio arquivo MIB e estruturadas em ramos chamados OID 
(ObjectIdentifier: designação exclusiva de um ponto de dados). Os arquivos MIB podem ser encontrados 
para download na página de Manutenção.

6.2.6  USUÁRIOS

Para acessar este menu, clique na aba ‘Sistema’ e depois selecione o item ‘Manutenção’.

Figura 11: Tela de Redefinição de Senha

Na opção de ‘Usuários’ é possível gerar um novo usuário para o sistema, inserindo as informações 
como senha e grupos, fazendo a configuração de acesso às funções diferenciadas.

Neste menu, os usuários pertencentes ao Grupo Admin também podem editar as informações de 
todos os usuários cadastrados.

Os Grupos de Usuários possuem as seguintes diferenças:
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Tabela 12: Definições dos Grupos de Usuários

Campo Descrição

Admin Acesso completo às configurações do equipamento.
User Acesso completo com exceção à configuração de Usuários.

6.2.7  LOGS

Para acessar este menu, clique na aba ’Sistema’ e depois selecione o item ‘Logs’.

Figura 12: Tela de Logs
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Ao acessar o item Logs, o usuário poderá verificar as informações de como o equipamento está 
funcionando, se houve algum problema identificado ou algum informativo, de acordo com Figura 12: Tela 
de Logs.

6.2.8  TROCAR SENHA

Para acessar este menu, clique na aba ’Sistema’ e depois selecione o item ‘Troca de Senha’.

Figura 13: Tela de Troca de Senha

Neste menu, o usuário logado pode alterar sua senha., conforme pode ser visto na Figura 13: Tela de 
Troca de Senha.

6.3  SAIR

Ao clicar na aba ‘Sair’ é apresentado ao usuário duas opções: ‘Sair’ e ‘Reiniciar’, conforme figura abaixo.

Figura 14: Tela de Saída do Sistema

Ao selecionar ‘Sair’ o usuário sai do sistema, porém mantém as configurações e codificação ativa. Caso 
o usuário opte por escolher a opção ‘Reiniciar’, as configurações são mantidas, porém o equipamento é
reiniciado e consequentemente toda sua codificação também é reiniciada.
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7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tabela 13: Especificações Técnicas do Produto

Recursos

Até 2 serviços (HD+HD, HD+SD, HD+1Seg, SD+SD ou SD+1Seg) multiplexados.
Conversão de Closed Caption a partir do vídeo HD-SDI (EIA-608 / EIA-708).
2x USB 2.0 Tipo A - Fêmea High-speed 480Mb/s Full-speed 12Mb/s - Low-speed 1.5Mb/s.
Interface WEB de configuração - Gerenciamento de Rede IP do dispositivo, Máscara de Sub-rede 
e Gateway.
Web GUI: Operação, configuração remota e atualização de software.
RS-232: Operação e configuração & Suporte SNMP.

Vídeo

Suporte aos perfis Baseline, Main e High
GOP configurável

Áudio

Codificação de áudio MPEG-4 AAC nos formatos: AAC-LC ADTS, AAC-LC LATM, AAC-HE LATM, 
AAC-HE V2;
Suporte a 8 canais de áudio na entrada SDI (4x 2 pares L&R Estéreo);
Suporte à Metadados HE-AAC (ABNT 15602-2);
Bitrate configurável por sub-canal estéreo: 12kbps até 96kbps;
Interfaces: Analog Jacks, Embedded HDMI e Embedded SDI Áudio (8 canais).

Interface

1x Entrada SD-HD-SDI
1x Entrada Componente
1x Entrada HDMI

1x GigE (Media Port)

HD-SDI: 720p, 1080i; SD-SDI: 480i
480i, 720p, 1080i
720p, 1080i
DVB A010 Rev 1 e EN50083-9; Tipo BNC – 
Fêmea
Gigabit Ethernet
Tipo A Fêmea
High Speed 480 Mb/s
Full Speed 12 Mb/s
Low Speed 1.5 Mb/s

4x Saídas ASI

2x Entradas USB 2.0
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Compressão
Entradas
Bit Rate

HD MPEG-4 AVC/H.264 e MPEG-2 HD/SD
HDMI/SDI/YPBPR
100K a 20Mbps
160x90 / 160x120 / 320x180 / 320x240 / 
352x240 / 352x288 / 352x576 / 720x576 / 
720x480 / 1280x720/ 1920x1080

Resoluções
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Consumo de Energia 25 W
Temperatura de Operação 0 à 40°C
Temperatura de Armazenamento -10 à 65°C
Umidade de Operação 20 – 80% de Umidade Relativa
Umidade de Armazenamento 20 – 80% de Umidade Relativa

Gerais

Gerenciamento de Rede IP do dispositivo, Máscara de Sub-rede e Gateway.

Controle de Software
Web GUI Baseado: Configuração e Atualização de 
Software
RS-232: Configuração

Tensão de Entrada 90 - 242 VAC
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As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio, visando 
atualização do produto.

Peso 4 Kg
Gabinete Padrão 19"



8. GARANTIA

A Tecsys garante este produto contra defeitos de fabricação pelo prazo de 90 dias, por força da lei, e 270 
dias por cortesia, totalizando 1 (um) ano a contar da data de aquisição. Esta garantia não cobre defeitos por 
interferências externas, instalações inadequadas, adaptações não autorizadas, manuseio incorreto, danos 
por agentes da natureza, violação do lacre de garantia e reparos efetuados por empresas não credenciadas. 
Eventuais despesas de transporte ou visitas domiciliares são de responsabilidade exclusiva do proprietário. 
Confie sempre o produto às empresas credenciadas, tanto na instalação, como em possíveis reparos, se 
necessário.

Para a escolha de uma das nossas autorizadas, visite nosso site na Internet ou ligue para nosso Serviço 
de Atendimento ao Cliente.

9. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para saber a Assistência Técnica mais próxima de sua região, consulte-nos através das seguintes formas:

Telefone: (12) 3797-8800
Website: www.tecsysbrasil.com.br

E-mail: suporte@tecsysbrasil.com.br
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