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NAPÁJECÍ VÝHYBKA - pøímá

Je oboustrannì osazena konektory.
Po otoèení PVC krytu se dá použít k pøímému propojení zesilovaèe
a napø. rozboèovaèem.
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ANTÉNNÍ ZESILOVAÈE
pro domovní rozvody

TYPY
Výše uvedené vlastnosti jsou spoleèné všem rozvodovým zesilovaèùm.
Dle bližšího urèení mùžeme zesilovaèe dìlit :
Podle poètu vstupù
1/ 1x vstup
1.-60.k
2/ 2x vstup
1.k - FM
3/ 3 x vstup 1.k.- FM
4/ 4 x vstup 1.k.- FM
5/ 5 x vstup 1.k.- FM

+ 21. - 60.k.
+ 6. - 12.k.
+ 6. - 12.k.
+ 6. - 12.k.

+
+
+

UHF
UHF 1 + UHF 2
UHF 1 + UHF 2 + SAT

Dle regulace jednotlivých vstupù
Hlavní zásadou pøi sluèování více signálù je jejich vyrovnání na stejnou úroveò.
Toho docílíme:
1/ Regulovatelnými útlumovými èlánky :
V každém vstupu zesilovaèe je zaøazen regulovatelný útlumový èlánek 0 - 15 dB.
Pomocí nich lze vyrovnat rozdíly mezi jednotivými vstupy. Napø. III. TVP a UHF.
2/Odlaïovaèi :
V každém vstupu je zaøazen jednoduchý odlaïovaè -10 dB s pøeladitelností celého pásma , šíøkou
cca 3 kanálù. Pomocí jich lze vyrovnat signály v jednotlivých vstupech.
Napø. ve vstupu UHF potalèením 33.k. zlepšíte pøíjem 41.k.
3/Kanálovými propustmi :
Kanálová propust propustí pouze 1 kanál z celého spektra . Tedy všechny ostatní kanály potlaèí.
Dle druhu napájení
1/ napájecí výhybkou

2/ napájecí výhybkou v úèastnické zásuvce

PØESNÉ ÚDAJE NAJDETE NA ŠTÍTKU KAŽDÉHO VÝROBKU .
MONTÁŽ :
Celou antén. soustavu propojte koax. kabelem 75 Ohm ukonèeným konektory.
Správnost instalace odkontrolujte pomocí svítívých LEDdiod . Diody na zdroji i na zesilovaèi musí svítit
!
NESVÍTÍ-LI DIODA NA ZDROJI je ve svodu zkrat.
SVÍTÍ-LI LED NA ZDROJI A NA ZESILOVAÈI "NE " nedostává se nap. napìtí po koaxu ke zdroji.
Svod mùže být pøerušen.
V OBOU PØÍPADECH VŠAK HLEDEJTE ZÁVADU NEJDØÍVE V KONEKTORECH !!
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CHARAKTERISTIKA
Jsou urèny ke slouèení pomìrnì dobrých TV a R signálù, jejich širokopásmovému zesílení a
následné- mu rozvodu jedním kebelem více úèastníkùm.
Pomìrnì dobrým TV signálem je myšlena taková úroveò signálu, kdy napø. TV signál na samotné
anté- nì zabezpeèí dobrý, nezazrnìný obrázek, kdežto po svedení do obytné místnosti již vykazuje
zrno.
Tento jev je zpùsoben útlumem kabelového rozvodu a právì k vyrovnání tìchto ztrát jsou rozvodové
zesilovaèe urèeny.
Pukud by signál byl špatný již na samotné antenì, je tøeba použít pøedzesilovaèù.
K tomuto úèelu jsou zesilovaèe na èelní stranì osazeny pøepínaèi, kterými se do jednotlivých vstupù
zavádí napìtí + 12Vpro jejich napájení .
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ZJEDNODUŠENÝ VÝPOÈET ZISKU ZESILOVÈE:
Úroveò TV signálu pro dobrý obraz by mìla být v rozmezí 58 - 83 dBmV.
Hranicí, kdy obraz je ještì rozeznatelný, ale již nekoukatelný je cca 40 dBmV. Takovýto obraz bude po zesílení
pøedzesilovaèem, èi zesilovaèem se ziskem cca 30 dB vcelku slušný.
Slabší signály již nemá praktický význam zesilovat. Nebude totiž dodržen pomìr signál šum a obraz bude zrnitý.
Jediné øešení je zesílit vstupní signál do zesilovaèe, tj.zamìnit antenu za výkonìjší, nebo najít místo s lepším
signálem.
Pro další výpoèty vycházejte z èísel :
útlum 100m koaxu 22 dB, rozboèovaè 4 dB,
úèastnická zásuvka prùbìžná ( odboèovaè) - prùbìžný útlum 2 dB,oddìlovací 8 - 14dB
Pøi návrhu se snažete docílit (kombinací tìchto prvkù s rùznými útlumy ), aby na všech zásuvkách byla správná
úroveò ( cca 65dBmV).
Pøíklad :
signál na antenì je horší ( mírné zrno ) 50 dBmV - nutný pøedzesilovaè s urèitou rezervou
2 vìtve rozvodu po 5-ti úèastnících = rozboèení do 2 vìtví
> rozboèovaè
koax. kabel k 2 x 5 úèastníkùm
= napø.2 x 5 x 5m = 50m >
úèastnické zásuvky : 2 vìtve
po 4 prùbìžných > prùchozí útlum
koncová
> oddìlovací útlum
CELKOVÝ ÚTLUM rozvodu na poslední zásuvce a tedy i ZISK ZESILOVAÈE je

15 - 25 dB

útlum 4dB
útlum 11dB
4 x 1,5 dB = 6 dB
11 dB
.................. 32 dB

PØÍKLAD ZAPOJENÍ
Pøedzesilovaè UHF I008H (16dB) , rozvodový zesilovaè I001ZS + ( 31dB). Po odkontrolování úrovnì poslední
zásuvky tj.:
50 dBmV + 16 dB +31 dB - 32 dB = 65 dBmV vidíme, že úroveò je dostateèná.
POZOR ! NIKDY NEPOUŽÍVEJTE SILNÌJŠÍCH ZESILOVAÈÙ NEŽ JE TØEBA. MOHLO BY DOJÍT K JEJICH
PØEBUZENÍ, NEBO PØEBUZENÍ TELEVIZORÙ. TOTO SE PROJEVÍ JAKO ZKRESLENÍ SIGNÁLU, ZDVOJENÍ
OBRAZU atd.

ZÁRUKA :
Na výrobní a materiálové vady poskytujeme záruku 24 mìsícù od data prodeje.
Datum prodeje :
Razítko prodejny:

...dìkujeme za dùvìru

