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ANTENA

Gdañskie Zak³ady Teleelektroniczne "TELKOM-TELMOR" Sp. z o.o.
80-425 Gdañsk, ul. Mickiewicza 5/7

tel.: (0 58) 690 93 09, fax: (0 58) 690 93 89, e-mail: handlowy@telmor.pl

I0-6542-075

Przyk³adowe zastosowania:

Zasady bezpiecznej eksploatacji:

1. W celu uzyskania stosownej wentylacji nie nale¿y umieszczaæ innych
przedmiotów w odleg³oœci mniejszej ni¿ 5 cm od zasilacza.

2. Nie nale¿y przykrywaæ zasilacza takimi przedmiotami jak gazety, obrusy,
zas³ony, itp.

3. Nie zaleca siê umieszczania w pobli¿u anteny, zasilacza i kabla silnych
Ÿróde³ ciep³a b¹dŸ Ÿróde³ otwartego p³omienia.

4. Na lub obok zasilacza nie nale¿y umieszczaæ przedmiotów nape³nionych
ciecz¹.

antena zoptymalizowana dla odbioru zarówno
tradycyjnej TV analogowej jak i w
szczególno ci naziemnej TV cyfrowej (DVB-T)
aktualnie wdra anej w Polsce

doskona e parametry techniczne i funkcjonalne

antena klasy luksusowej - niezawodno ,
trwa o , estetyka

naziemnej

znakomity odbiór sygna ów TV w zakresie UHF
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Odbiornik DVB-T
(cyfrowej TV naziemnej)

A/V

Antena pasmowa UHF
DIGITactiva

odbi ró naziemnnych syga³ów TV cyfrowej i analogowej

Zasilacz
regulowany

~230V / 7..12V
100mA

separator
napiêcia
zasilania

ZZA-07

Zasilacz
regulowany

~230V / 7..12V
100mA

TV

TV

TV

odbi ró naziemnnych syga³ów TV cyfrowej i analogowej

Antena pasmowa UHF
DIGIT

RTA-140

A/V

TV

Odbiornik DVB-T
(cyfrowej TV naziemnej)

separator
napiêcia
zasilania

ZZA-07

rozga³êŸnik
telewizyjny
aktywny

TV

Odbiornik combo DVB-T / DVB-S
(cyfrowej TV naziemnej i satelitarnej)

A/V

SAT

LNB 1 OUT LNB 2

Prze³¹cznik
DiSEqC

masztowy
MSA-211

Antena pasmowa UHF
DIGITactiva

Zasilacz
regulowany

~230V / 7..12V
100mA

separator
napiêcia
zasilania

ZZA-07

konwerter
LNB ER-784L
-2 szt.

Odbiornik DVB-T
(cyfrowej TV naziemnej)

A/V

Antena pasmowa UHF
DIGIT

TV

odbi ró naziemnnych syga³ów TV cyfrowej i analogowej

Zasilacz
regulowany

~230V / 7..12V
100mA

mikrowzmacniacz
abonencki
WSA-830

TV

TV

rozga³êŸnik
RDZ-211

odbi ró naziemnych syga³ów TV cyfrowej i analogowej
oraz satelitarnych sygna³ów TV cyfrowej z 2 satelitów

rozga³êŸnik
RDZ-211

Instrukcja Obs³ugi
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Przeznaczenie:

Monta¿ anteny:

Wykorzystuj c wielotnie do wiadczenie w dziedzinie projektowania oraz produkcji anten,
TELMOR opracowa specjaln konstrukcj anteny DIGIT przeznaczon do odbioru zarówno
cyfrowych jak i analogowych sygna ów TV naziemnej zakresu UHF (kana y 21 do 69).
Antena wspó pracuje zar z tradycyjnymi odbiornikami telewizyjnymi (do odbioru naziemnych
sygna w TV analogowej) jak i z odbiornikami naziemnej TV cyfrowej (DVB-T), w tym tak e z tzw.
odbiornikami COMBO do odbioru naziemnej i satelitarnej TV cyfrowej (DVB-T + DVB-S).
Doskona e w a ciwo ci elektryczne, mechaniczne i estetyczne kwalifikuj anten DIGIT do
kategorii anten luksusowych.

- antena aktywna DIGIT , oraz
- antena bierna DIGIT
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Antena oferowana jest w dwóch wykonaniach:

Antena DIGIT przeznaczona jest do obszarów o niskich oraz œrednich poziomach
sygna³ów telewizyjnych, natomiast antena DIGIT, do obszarów o silniejszych sygna³ach,
po³o¿onych bli¿ej nadajników.
Antena DIGIT jest czêœci¹ linii luksusowych anten TV o najwy¿szych parametrach
technicznych i funkcjonalnych. W sk³ad tej linii wchodz¹ trzy typy anten:

- DIGIT Max - antena dachowa dla rejonów o niskich poziomach sygna³ów, oddalonych od
stacji nadawczej

- DIGIT oraz DIGIT - anteny dachowe dla rejonów o œrednich oraz wysokich
poziomach sygna³ów (opisane w niniejszej instrukcji)

- DIGIT Mini - antena pokojowa, dla rejonów o wzglêdnie silnych sygna³ach TV, w pobli¿u
stacji nadawczych

wstêpnie

activa

activa

activa

1. Do po³¹czenia anteny z odbiornikiem nale¿y stosowaæ dobry kabel koncentryczny typu
RG-6, o impedancji 75 .

2. Od strony anteny, na kablu nale¿y oprawiæ wtyk typu F (w komplecie z anten¹),
dostosowany do zewnêtrznej œrednicy kabla RG-6, wg wskazówek jak ni¿ej:

3. Oprawiony wtyk nakrêciæ na gniazdo F, znajduj¹ce siê u spodu anteny. Zabezpieczyæ
z³¹cze mas¹ uszczelniaj¹c¹ (w komplecie).

4. Zamocowaæ antenê na maszcie i ustawiæ na kierunek zapewniaj¹cy najlepsz¹
jakoœæ odbioru.

5. Otrzymuj¹c optymalne ukierunkowanie, dokrêciæ œruby mocuj¹ce antenê na maszcie.

�

DIGIT
Antena pasmowa UHF

œruby
mocuj¹ce

maszt
antenowy

przewód
antenowy

6. a) Kabel od strony odbiornika oprawiæ w
zwrotnicy zasilania ZZA (w komplecie) - sposób monta¿u identyczny jak dla wtyku na
rysunku poni¿ej.

b) Kabel od strony odbiornika oprawiæ we wtyk typu
IEC -

W przypadku anteny aktywnej „DIGIT ”:

W przypadku anteny biernej DIGIT:

activa

zgodnie z poni¿szymi wskazówkami (wtyk w komplecie).

Typ
DIGIT
bierna

DIGIT activa
aktywna

Zakres czêstotliwoœci
kana³y

470…862 MHz
k.21…k.69

Zysk / skutecznoœæ 4 dB 28 dB
Wspó³czynnik szumów - 2 dB
Max. poziom sygna³ów na wyjœciu (dla 2
sygna³ów)

bez ograniczeñ 103 dBµV

Polaryzacja pozioma

Zasilanie wewnêtrznego przedwzmacniacza brak

poprzez kabel koncentryczny
i zwrotnicê zasilaj¹c¹ ZZA
z zasilacza regulowanego

~230V / =7...12V
Pobór pr¹du brak 45 mA (przy 12V)
Œrednica masztu 25...45 mm

Regulacja skutecznoœci brak
pokrêt³o na zasilaczu

zakres 0...28 dB

Ukompletowanie
wtyki: FPW-107 1szt.;

WKW-306 1szt.;
masa uszczelniaj¹ca

wtyk FPW-107 1 szt.;
zwrotnica zasilania ZZA;

zasilacz regulowany;
masa uszczelniaj¹ca

Parametry
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B. Delikatnie wywin¹æ oplot
wraz z foli¹ na ewn¹t z,
na p³aszcz

z r
10 mmA. Obci¹æ p³aszcz zewnêtrzny,

zwracaj¹c uwagê by nie
uszkodziæ oplotu

6 mm

C. Obci¹æ izolator wewnêtrzny,
zwracaj¹c uwagê by nie
uszkodziæ przewodu
wewnêtrznego

D. Nakrêciæ wtyk na kabel
zgodnie z kierunkiem
ruchu wskazówek
zegara

przymocowaæ przewód
do masztu opask¹ lub taœm¹

Dziêkujemy za wybór naszego produktu!

Zosta³ on wytworzony zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami europejskimi przy zastosowaniu
wysokiej jakoœci podzespo³ów i nowoczesnych linii produkcyjnych.

Dla zapewnienia w³aœciwej eksploatacji sprzêtu nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na jego
w³aœciw¹ instalacjê, zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi.

ok.10mm

ok.6mm

Sposób monta¿u z³¹cza prostego (cztery kroki):

A. Obci¹æ p³aszcz zewnêtrzny,
zwracaj¹c uwagê by nie
uszkodziæ oplotu

B. Delikatnie wywin¹æ oplot
wraz z foli¹ na ewn¹t z,
na p³aszcz

z r

D. Nakrêciæ wtyk na kabel
zgodnie z kierunkiem
ruchu wskazówek
zegara

C. Obci¹æ izolator wewnêtrzny,
zwracaj¹c uwagê by nie
uszkodziæ przewodu
wewnêtrznego


