
   

z Automatyczną Regulacją Sygnału BIII i UHF

Idealna do odbioru DVB-T (NTC) oraz DAB.

Antena Diginova BOSS jest jedyną anteną kopułową o niewielkim wpływie na 
estetykę otoczenia, co dodatkowo ułatwia jej instalację. 

Nr kat. opis                                              EaN 13 

144110  Antena DIGINOVA Boss (Kompletny zestaw) 8424450146057
144111  Antena DIGINOVA Boss   8424450146064

INtelIGeNtNA ANteNA 
Nr kAt.144110/11

  Niski pobór mocy.
  Mały wpływ na estetykę otoczenia. 
  10-elementowa antena typu Yagi na płytce z najnowszą 

technologią. 
  Ochrona. Wszystkie izolaty wodoodporny i chroni przed 

otoczenia elementów z indeksem ochrony IP53. 
  Odporność na UV. 
  Łatwa instalacja 
  Wszechstronność. Umożliwia instalację polaryzacji pionowej 

i poziomej. 
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Z AUTOMATYCZNĄ REGULACJĄ SYGNAŁU BIII I UHF

INtelIGeNtNA ANteNA

DANe teCHNICZNe

	Automatycznie dostosowuje się do 
odbieranego sygnału. Gdy instalator wykona 
montaż anteny, nie musi martwić się o poziom 
sygnału wejściowego, ponieważ antena wybiera 
najbardziej odpowiedni poziom wyjściowy dla 
każdego   odbieranego sygnału.

	Koryguje fluktuacje sygnału,  utrzymując 
poziom wyjściowy na optymalnej wartości, 
niezależnie od zmian na wejściu. Odbiór sygnału jest 
chroniony przed fluktuacjami w niezauważalny dla 
użytkownika sposób.

	Zachowuje stały poziom wyjściowy niezależnie od 
natężenia pola w miejscu odbioru w chwili instalacji 
anteny.

	Przyszłe zmiany ilości kanałów w widmie nie są 
ważne.  Wyjściowe widmo częstotliwości zawsze 
będzie: pozbawione intermodulacji i szumu, o 
najlepszym możliwym Ber oraz zoptymalizowanym 
parametrze C/N. Antena sama dostosuje się do 
obecności nowych kanałów.  

	Charakterystyka promieniowania:

Antena determinuje jakość sygnału, która nie może zostać poprawiona 
przez żaden kolejny element instalacji tV. Jeżeli anteną będzie Diginova 
BOSS, do instalacji będzie dostarczany sygnał o najlepszej możliwej jakości 
przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej estetyki miejsc jej montażu, 
takich jak fronty budynków, balkony, zabytki, obszary chronione itp.
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Wzmacniacz UHF z zaimplementowaną technologią BOSS Tech, w celu 
automatycznej  kontroli poziomu sygnału wyjściowego. 

TRYB                                                                                          Pasywny                                         Aktywny

SYGNAŁ                                                                     FM               BIII               UHF            FM               BIII                 UHF 

ZYSK/WZMOCNIENIE                                               -2                  -2                 4-7                -2        10dBMaks.   16-19dBMaks.

POZIOM WYJŚCIOWY                                               -                     -                    -                  -                   Autoregulacja

WSP. SZUMÓW                                                           -                      -                    -                  -           3dB typ            2dB

POZIOM SYGNAŁU WEJŚCIOWEGO (Zalecane)                      >75 dBµV                                             <75 dBµV

NAPIĘCIE ZASILANIA                                                                0 Vcc                                                 12-24 Vcc

POBÓR MOCY                                                                               -                                   32mA (12Vcc) - 42 mA (24Vcc) 

WYTRZYMAŁOŚĆ NA WIATR                                          69.6N (a 130 Km/h)                            95.7N (a 150 Km/h)

WZMACNIACZ DOMOWY (NR KAT. 5457) 47-862 MHz

WZMOCNIENIE 20 dB

POZIOM WYJŚCIOWY (DIN45004B) 106 dBµV

 Inteligentna antena kopułowa do odbioru DTT oraz DAB 
          (Nr kat. 144111)
 Instrukcja obsługi
 1 wzmacniacz domowy z zasilaczem (Nr kat. 5457)
 1 urządzenie typu "power injector" do podłączenia zasilania
          akumulatorowego (Nr kat. 7450)
 1 kabel koncentryczny T-100 (14 metrów)
 1 M/H (1,5 m)F
 1 ekranowane złącze IEC
 1 wodoszczelna osłona
 3 złącza typu F

Kompletny zestaw (Nr kat. 144110):

 Inteligentna antena kopułowa do odbioru DTT oraz DAB
 Instrukcja obsługi
 1 złącze typu F
 1 wodoszczelna osłona

Pakiet podstawowy (Nr kat. 144111):

Odporność na UV Mały wpływ na 
estetykę otoczenia

Niski pobór mocy

Antena kopułowa chroniona przez obudowę wykonaną z 
tworzywa ABS jest odporna na promieniowanie UV. Zestaw uszczelnień 
izoluje i chroni przed wodą, zapewniając stopień ochrony IP53.

Ochrona

Specjalny element pełni podwójną funkcję zacisku oraz re�ektora. 

Dzięki swojej konstrukcji poprawia i upraszcza 
system mocowania.

Łatwa instalacja

POZIOMA PIONOWA

10-elementowa antena typu Yagi 
zbudowana z jednego re�ektora, dipola oraz 

8 direktorów, dzięki najnowszej 
technologii została 
zaimplementowana na płytce 
drukowanej.

Antena UHF

Anteny pozbawione BOSS-Tech należą do przeszłości

Zbyt mocny

Zbyt słaby

Doskonały sygnał



IDEALNA DO ODBIORU DVB-T (NTC) ORAZ DAB

INtelIGeNtNA ANteNA

t YPOWe APlIkACJe Z DIGINOVA BOSS
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Typowe zastosowania anteny Diginova Boss

Odbiór FM, BIII oraz DTT (UHF) w rozległych instalacjach 
za pomocą telewizorów z wbudowanym tunerem DTT3 Odbiór FM, BIII oraz DTT (UHF) w rozległych 

instalacjach za pomocą telewizorów bez 
wbudowanego tunera DTT

4

FM, BIII oraz DTT (UHF) w przyczepach i wozach 
kempingowych1

Zestaw  144110  z urządzeniem 
typu "power injector" do podłączenia 
zasilania akumulatorowego

Zestaw 144110 z urządzeniem 
typu "power injector" do podłączenia 
zasilania akumulatorowego
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Nr kat.  7450

TV

Nr kat.  7450

Nr kat.  
5124

Z wbudowanym tunerem DTT Z wbudowanym tunerem DTT

TV

Batterie Batterie

Odbiór FM, BIII oraz DTT (UHF) za pomocą TV2
Zestaw 144111  z zasilaczem 
sieciowym (Réf.5795)
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Z wbudowanym tunerem DTT

Nr kat. 
5795

Zestaw 144111 z zasilaczem 
sieciowym (Réf.5795)
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Z wbudowanym tunerem DTT

Réf. 5795

]Nr kat. 
5124

TV

(*1)  Adapter gniazda zapalniczki, nie załączony z urządzeniem o nr kat. 5124.   (*2)  Nr kat. 5795 nie jest zawarty w zestawie o nr kat. 144111.

(*2)(*2)
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Zestaw 144110 oraz wzmacniacz domowy ze zintegrowanym 
zasilaniem anteny (Nr kat. 5457)
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Zestaw 144110 oraz wzmacniacz domowy ze zintegrowanym 
zasilaniem anteny (Nr kat. 5457)
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