Ko cowe gniazdo abonenckie RTV/SAT

CERTYFIKAT ISO 9001

RoHS

GCS-310

Ko cowe, satelitarne gniazdo abonenckie typu
GCS-310 przeznaczone jest do wszelkich zbiorowych
oraz indywidualnych instalacji antenowych RTV/SAT.
Sygnały

RTV/SAT

przesyłane

s

do

poszczególnych u ytkowników instalacji jako suma tych
sygnałów

za

pomoc oddzielnych

kabli

koncentrycznych (instalacja multiswitchowa). Gniazdo
GCS-310 rozdziela te sygnały, kieruj c je do
odpowiednich wyj : SAT (tuner satelitarny), TV
(odbiornik TV) i R (odbiornik radiowy FM).
Konstrukcja obudowy gniazda pozwala na jego
instalacj zarówno na- jak i pod tynkiem.
Gniazdo wykonane jest w systemie RadiusMax
,
które zapewnia:
•
Praca

w

zakresie

cz stotliwo ci

zredukowanie o około 50% czasu instalacji
w

47-862/950

odniesieniu

do

rozwi za

konwencjonalnych,

2400MHz

•

Gniazdo wykonane w systemie RadiusMax
 -

wykonanie prostego i pewnego sposobu
poł czenia kabla i gniazda,

prosty monta i podł czenie

•

samoczynne

układanie

si

kabla

Rozdział sygnałów na oddzielne, dedykowane

koncentrycznego w puszce instalacyjnej, co

wyj cia: R, TV i SAT

gwarantuje

maksymalnego

promieniu gi cia,

Przenoszenie zasilania i sygnałów sterowania

•

(DiSEqC) konwerterem SAT

szybk wymian gniazda na inne dost pne
w systemie RadiusMax
.

Niskie tłumienie sygnałów i du a stabilno
parametrów w czasie
Konstrukcja przystosowana do wi kszo ci ramek

zachowanie

Gniazdo abonenckie typu GCS przeznaczone jest
do stosowania wewn trz pomieszcze .

systemowych dost pnych na rynku.
Solidna, odlewana z metalu obudowa
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PARAMETRY TECHNICZNE
TYP
Zakres cz stotliwo ci pracy:
- wej. → wyj. SAT
- wej. → wyj. TV
- wej. → wyj. R
Tłumienie (typowo):
- wej. → wyj. SAT
- wej. → wyj. TV
- wej. → wyj. R
Separacja wyj :
- TV / SAT
- R / TV
- R / SAT
Tłumienie niedopasowania:
- wej.
- wyj. SAT
- wyj. TV
- wyj. R
Skuteczno ekranowania
Impedancja wej cie / wyj cia
Typ zł cz – wej cie
Typ zł czy – wyj cie:
- SAT
- TV
-R

GCS-310
MHz

950-2400
47-862
87-139

dB

1,5
3,0
7,5

dB

dB
dB
Ω
/
/

Parametry techniczne mog ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.
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>23,0
>30,0
18,0
10,0
14,0
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110,0
75 / 75
gniazdo typu szybka „F”
gniazdo „F”
gniazdo „IEC”
gniazdo „IEC”
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