Pokojové antény pro příjem signálu VKV a DVB-T

Koaxiální kabely RG-59U a RG-6U s trojitým stíněním
obj.kód KK30A
obj.kód KK30B

obj.kód. AN13C

Anténa DA-1701 prutová pasivní, VHF/UHF
• maximální zisk 2dBi

Použití pro vnitřní rozvody
v budovách:
• kratší přívody kabelové CCTV
a pozemního DVB-T signálu
do 30m
• kratší přívody kamerových
systémů do 50m
• krátké přívody k satelitním
přijímačům do 20m

RG-59U/48FAS návin 100m na cívce, plášť PVC bílá 5,0mm
RG-59U/48FAS návin 305m na cívce, plášť PVC bílá 5,0mm

RG-59U/48FAS

AL/PET 12x0,04 mm

0,70 mm Cu

PVC 5,0 mm
AL/PET 14x0,04 mm

16x3x0,12 mm

FPE 3,15 mm

Venkovní antény pro příjem signálu DVB-T

útlum db/100m
5MHz/3,0dB | 200Mz/13,6bB | 470MHz/21,7dB | 800MHz/26,4dB | 2150MHz/45,2dB

obj.kód. AN10

Anténa DA-T808
panelová, VHF-III/UHF
• maximální zisk 36dBi

obj.kód KK31D
obj.kód KK31V

RG-59U/48FA návin 100m na cívce, plášť PVC bílá 6,0mm
RG-59U/48FA+2x0,75mm2 návin 200m na cívce, plášť PVC bílá 6,0mm+4,0mm

RG-59U/48FA
obj.kód. AN13B

Anténa DA-1720A
prutová aktivní
• maximální zisk VHF18dB,
UHF 15dBi

obj.kód. AN14

Anténa DA-2692A vnitřní i venkovní
• maximální zisk VHF-III 15dB, UHF 15dB

obj.kód. AN11

Anténa DA-T9020 panelová,
VHF-III/UHF
• maximální zisk 36dBi

•

AL/PET 15x0,04 mm

0,81 mm Cu

PVC/PE/LSZH 6,0 mm
FPE 3,66 mm
16x3x0,16 mm
útlum db/100m
5MHz/2,7dB | 200Mz/12,0bB | 470MHz/17,9dB | 800MHz/24,2dB | 2150MHz/40,5dB

obj.kód KK33A
obj.kód KK33B
obj.kód KK33C
obj.kód KK33D
obj.kód KK36A

Použití pro vnitřní a kryté
:
venkovní rozvody
• přívody kabelové CCTV
a pozemního DVB-T signálu
do 50m
• přívody kamerových systémů
do 100m
• kratší přívody k satelitním
přijímačům do 30m

obj.kód AN33

Anténa AV 925HD - 3 BEAM
•
•
•
•
•

pro příjem v pásmu 21.-69.k
max. zisk 15dBi
vyzařovací úhel H38/V42
předozadní poměr min. -25dBi
anténa obsahuje symetrizační člen

RG-6U/64FA návin 305m na cívce, plášť PVC bílá 7,0mm
RG-6U/64FA návin 305m na cívce, plášť PE černá 7,0mm
RG-6U/64FA návin 305m na cívce, plášť LSZH PRPO bílá 7,0mm
RG-6U/64FA návin 100m na cívce, plášť PVC bílá 7,0mm
RG-6U/64FA+ocelový závěs 1,4mm, návin 305m, plášť PE černá 7,0mm

Použití pro vnitřní, venkovní
a zemní rozvody:
• dlouhé přívody kabelové CCTV
a pozemního DVB-T signálu
nad 50m
• dlouhé přívody kamerových
systémů nad 100m
• přívody k satelitním přijímačům
nad 30m

RG-6U/64FA

AL/PET 19x0,04 mm

1,13 mm Cu

AL/PET 22x0,04 mm

obj.kód AN37

Anténa FALCONE 40HD-3 BEAM+LTE rezonátor

PVC/PE/LSZH 7,0mm
16x4x0,16 mm

FPE 4,85 mm

útlum db/100m
5MHz/1,7dB | 200Mz/7,9bB | 470MHz/13,0dB | 800MHz/16,0dB | 2150MHz/29,2dB

•
•
•
•
•

pro příjem v pásmu 21.-60.k
max. zisk 14dBi
vyzařovací úhel H21/V42
předozadní poměr min. -29dBi
anténa obsahuje symetrizační člen s odladěním LTE

obj.kód AN36

Anténa FALCONE 28HD
3 BEAM+LTE rezonátor
•
•
•
•
•

Doporučené zapojení antény pro individuální příjem signálu DVB-T

pro příjem v pásmu 21.-60.k
max. zisk 12dBi
vyzařovací úhel H21/V42
předozadní poměr min. -25dBi
anténa obsahuje symetrizační člen
s odladěním LTE

5) A
 daptér k napájení
linkového zesilovače

1) Anténa

obj.kód AD05

Adaptér AC 230V / DC 12V max.100mA s DC
konektorem 2,1mm
obj.kód AN21C

Anténa Logaritmicko-periodická
LP45 Frakaro
•
•
•
•
•

pro příjem v pásmu 21.-69.k
max. zisk 11dBi
vyzařovací úhel H60/V60
předozadní poměr min. -15dBi
anténa nevyžaduje
symetrizační člen

2) Filtr LTE
4) Napájecí výhybka
obj.kód SY10

obj.kód SY09

Napájecí výhybka umožňuje napájení linkového
zesilovače z adaptéru po koaxiálním kabelu.

• odstraňuje nežádoucí signál
• pod 21k i nad 59k. televizního pásma

• odstraňuje nežádoucí signál
• nad 60kanálem televizního pásma

obj.kód NV03

Pásmová propust 21-59k., filtr LTE

Pásmová propust 0-60k., filtr LTE

Napájecí výhybka F-zdířka / F-zdířka s DC
zdířkou 2,1mm pro připojení adaptéru

3) Linkový zesilovač

Typ linkového zesilovače vyberte podle intenzity signálu z antény tak, aby úroveň
signálu na výstupu zesilovače byla v rozmezí 60-70dBuV. Délka koaxiálního
kabelu mezi anténou a linkovým zesilovačem by neměla převyšovat 5m.

obj.kód AN24A

obj.kód AN01

Anténa Color Digi

Anténní síto HN16

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

pro příjem v pásmu 21.-69.k
max. zisk 9dBi
vyzařovací úhel H45/V45
předozadní poměr min. -25dBi
anténa obsahuje symetrizační člen

pro příjem v pásmu 21.-69.k
max. zisk 13dBi
vyzařovací úhel H90/V90
předozadní poměr UHF -20dBi
anténa obsahuje symetrizační člen

obj.kód LZ14

LA0021 zisk 18-20dB / 21-69k, napájení 12V/ 40mA

obj.kód LZ15

LA0024 zisk 24-27dB / 21-69k, napájení 12V/ 65mA

obj.kód LZ16

LA0025 zisk 30-33dB / 21-69k, napájení 12V/ 70mA

