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opisy techniczne – sposób montażu
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GNIAZDA ANTENOWE SERII BASIC MODUŁ

Przeznaczenie
gniazdo antenowe jest urządzeniem elektronicznym przeznaczonym do sto-
sowania w antenowych instalacjach indywidualnych, zbiorczych lub systemach 
telewizji kablowej i służy do przyłączania do tych sieci urządzeń abonenckich 
typu: odbiornik telewizyjny lub magnetowid, odbiornik radiofoniczny.

Charakterystyka
Wejścia gniazda przystosowane są do podłączenia kabla koncentrycznego 
o impedancji 75 Ω, doprowadzającego sygnały w. cz. (rys. 1).
Wyjścia abonenckie wykonane zgodnie z normą IEC umożliwiają podłączenie 
radioodbiornika i telewizora.
Dzięki odpowiedniej konstrukcji do wyjść gniazda przenoszone są sygnały 
w następujących zakresach częstotliwości:
– wyjście tV 5–68 MHz i 118–862 MHz,
– wyjście R 87,5–108 MHz,
– wyjście Sat 950–2400 MHz.

Dostępne są trzy rodzaje gniazd :

1. Gniazda antenowe RTV przelotowe o sześciu różnych wartościach tłu-
mienności sprzężenia.

BM ZaP 10/1 – 10 dB BM ZaP 18/1 – 18 dB BM ZaK 10/1 – 10 dB
BM ZaP 14/1 – 14 dB BM ZaP 20/1 – 20 dB
BM ZaP 16/1 – 16 dB BM ZaP 23/1 – 23 dB

gniazda przelotowe typu BM ZaP 10/1...23/1 wraz z gniazdem końcowym 
BM ZAK 10/1 znajdują zastosowanie w instalacjach zbiorczych typu przelo-
towego oraz w rozbudowanych instalacjach indywidualnych, gdzie gniazda łą-
czone są szeregowo. gniazdo końcowe BM ZAK 10/1 służy do zakończenia 
instalacji przelotowej (rys. 1) (nie wymaga rezystora zakończeniowego).
W miarę oddalania się od źródła sygnału (antena) jego poziom w linii male-
je. Stały poziom sygnału wyjściowego RtV uzyskuje się poprzez dobór gniazd 
o takiej tłumienności sprzężenia, aby kolejne gniazdo, w miarę oddalania się od 
anteny, miało mniejszą tłumienność.

2. Gniazda antenowe RTV końcowe typu BM ZAR 1/1

gniazda antenowe końcowe typu BM ZaR 1/1 przeznaczone są do instalacji 
zbiorczych o tłumienności ≤ 1 dB o strukturze gwiaździstej (rys. 2) oraz do indy-
widualnych instalacji jednogniazdowych, gdzie wzmacniacz umieszczony jest 
przy antenie, natomiast zasilacz do niego przy odbiorniku telewizyjnym, przed 
gniazdem antenowym (rys. 3).
Specjalna konstrukcja gniazda umożliwia zasilanie poprzez kabel antenowy 
wzmacniacza antenowego znajdującego się przy antenie.

2. Gniazda abonenckie RTV-SAT, końcowe typu BM ZAR-SAT 1.3

Zakres częstotliwości pracy:   typ złączy:
– dla wyjścia Sat 950–2400 MHz  – Sat – wyjście F
– dla wyjściatV 5–68 MHz i 118–862 MHz – R, tV – wyjście IEC
– dla wyjścia R 87,5–108 MHz

tłumienność sprzężenia dla wyjścia Sat, tV, R 1,0 dB.




