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PREZENTACJA

CHARAKTERYSTYKA

OGÓLNA

Zadaniem instalacji antenowej jest odbiór

i dystrybucja sygnałów: satelitarnych, te-

lewizji naziemnej oraz radiofonicznych.

Prawidłowo zaprojektowana i wykonana

instalacja powinna umożliwiać dosył

wszystkich ww. sygnałów do każdego

gniazda antenowego w budynku. Zapre-

zentowany poniżej przykład instalacji an-

tenowej umożliwia każdemu abonentowi

odbiór sygnałów:

� satelitarnych z 1 satelity (wszystkie pa-

sma i polaryzacje). Każdy abonent ma

możliwość niezależnego odbioru do-

wolnych programów;

� telewizji naziemnej cyfrowej (DVB-T)

i analogowej. Sygnały mogą pochodzić

z różnych kierunków nadawania i mo-

gą mieć zróżnicowaną moc;

� radiofonicznych pasma FM;

� sygnału z kamery umieszczonej przed

wejściem do budynku, skierowanej na

parking, plac zabaw itp.

OPIS TECHNICZNY 

ELEMENTÓW 

SKŁADOWYCH INSTALACJI

1. Wzmacniacz wielozakresowy

WWK-861 – umożliwia odbiór i nieza-

leżne wzmocnienie 6 sygnałów telewizyj-

nych zakresu UHF pochodzących 

z 2 kierunków nadawa-

nia, odbiór i wzmocnie-

nie sygnałów telewi-

zyjnych zakresu VHF

oraz radiofonicznych FM, do-

łączenie sygnałów z urządzeń dodatko-

wych takich jak, np. magnetowid czy od-

twarzacz DVD lub video.

2. Multiswitch 4404 A – umożliwia każ-

demu abonentowi niezależny odbiór

wszystkich sygnałów

z 1 satelity oraz sy-

gnałów R+TV na-

ziemnej lub kablowej.

Sygnały te sumowane są w urządzeniu

i przekazywane na wyjścia. W ofercie

znajdują się również multiswitche

umożliwiające odbiór sygnałów sateli-

tarnych z 2 satelitów.

3. Modulator A/V MAW-800 – umożli-

wia dodanie do instalacji antenowej ze-

wnętrznych sygnałów  audio-video po-

chodzących z innych źródeł np. kamery

CCTV, odtwarzacza DVD, komputera

PC.

4. Anteny TV naziemnej – kierunkowe

anteny odbiorcze pasmowe typu Yagi

umożliwiające odbiór słabych sygnałów

lub antena szerokopasmo-

wa (pełnozakresowa)

VHF+UHF (z przed-

wzmacniaczami lub bez).

5. Antena satelitarna –

typu offset wyposażona 

w konwerter LNB typu quattro (4-wyj-

ściowy).

6. Gniazda abonenckie – gniazda umożli-

wiają rozdział sygnałów na odpowiednie

pasma i skierowanie ich na odpowiednie

wyjścia: SAT – sygnały satelitarne, TV – sy-

gnały telewizji naziemnej, R – sygnały ra-

diofoniczne FM. Dostępne są gniazda pod-

tynkowe (montowane do typowej puszki in-

stalacji elektrycznej) lub natynkowe, ze złą-

czami IEC lub F.
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TELKOM-TELMOR  producent sprzętu TV kablowej, sprzętu antenowego

oraz systemów alarmowych.

Instalacja RTV+SAT
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