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Inteligentny wzmacniacz wielozakresowy 

WWK-IQ8 to pierwszy, Inteligentny 

wzmacniacz wielozakresowy przeznaczony dla 

instalacji antenowych, dystrybuuj�cych naziemne 

programy telewizji cyfrowej (DVB-T) w budynkach 

wielorodzinnych, domach jednorodzinnych, 

rezydencjach, hotelach, pensjonatach, domach 

wypoczynkowych, szkołach, szpitalach, itp.  

  Inteligencja tego wzmacniacza polega na 

automatycznej: konfiguracji poszczególnych wej�� 

UHF, dopasowaniu poziomu wzmocnienia ka�dego 

wej�cia UHF, ustaleniu liczby filtrów oraz ich szeroko�ci 

w zale�no�ci od  odbieranych sygnałów TV w miejscu 

instalacji. Wzmacniacz dla wej�� UHF1-UHF3 posiada 

8  niezale�nych filtrów/torów kanałowych  

z których ka�dy mo�e pracowa� z regulowan�, 

automatycznie dopasowan� szeroko�ci� pasma od 8 

do 56 MHz (1…7 kanałów TV). Komunikacja 

u�ytkownika ze wzmacniaczem realizowana jest za 

pomoc� 3 dwu-kolorowych diod LED oraz jednego 

przycisku steruj�cego.  

Wzmacniacze WWK-iQ mog� by� stosowane 

samodzielnie – jako cz��� instalacji multiswitchowej lub 

cz��� prostej stacji czołowej (AiZ). 

Wzmacniacz jest przeznaczony do pracy 

wewn�trz pomieszcze�. 

 

� Inteligentny wzmacniacz kanałowy, auto 

konfigurowalny 

� Przystosowany do transmisji sygnałów cyfrowej 

telewizji naziemnej – DVB-T 

� Automatyczne skanowanie pasma UHF, dobieranie 

liczby filtrów kanałowych oraz ich szeroko�ci 

� Mo�liwo�� rozszerzenia toru kanałowego od 1..7 

kanałów TV (8…56MHz) 

� Niezale�ne, selektywne wzmocnienie dla  

8 torów/filtrów kanałowych w pa�mie UHF 

� Automatyczne dobieranie wzmocnienia toru 

wej�ciowego w zale�no�ci od poziomu sygnału 

wej�ciowego 

� Wbudowana sygnalizacja stanu pracy zasilania 

przedwzmacniaczy antenowych  

� Bardzo niski pobór mocy 

� Bardzo prosta instalacja i uruchomienie 

WWK-IQ8 RoHS 
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PARAMETRY TECHNICZNE 
 

 

 
1) DIN 45004B, IM3=60dBc 
2) fk – �rodkowa cz�stotliwo�� kanału 
3) Dla skrajnych kanałów 21-26 i 64-69 nierównomierno�� maksymalna 10dB 
4) Dla sygnałów analogowych (dla sygnałów cyfrowych -10dB) 

 
 

 

TYP WWK-iQ8 
Wej�cia BI / FM VHF/DAB UHF1 UHF2 UHF3 
Zakres cz�stotliwo�ci pracy MHz 47-108 174-230 470-862 

Wzmocnienie dB 27 ±3 25 ±3 - wył�czony przedwzmacniacz: 29 ±3 
- wł�czony przedwzmacniacz:   45 ±3 

Regulacja wzmocnienia dB 20 ±2 20 ±2 20 
Współczynnik szumów (typowo) dB / / 10 
Maksymalny poziom wej�ciowy 4) dBuV / / 45-95 
Maksymalny poziom wyj�ciowy 1) 4) dBuV 115 115 

Zdolno�� wykrywania kanału fk 2), 
mo�liwe ustawienia szeroko�ci filtru dla 
jednego wykrytego kanału 

/ / 

fk 
fk-1 + fk 
fk+fk+1 

fk-1+fk+fk+1 
Nierównomierno�� w torze dla 1-kanału dB / maks. 3 
Nierównomierno�� w torze dla 7-kanałów 3) dB / maks. 8 
Szeroko�� filtru / / 1…7 x kanałów TV (8…56MHz) 
Impedancja wej�cie / wyj�cie � /  � 75 / 75 
INNE 
Temperaturowy zakres pracy °C -5….+50 
Zasilanie – zewn�trzny zasilacz VDC / mA +12/1200 


