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CChhaarraakktteerryyssttyykkaa ooggóóllnnaa
Zadaniem instalacji antenowej jest odbiór i dystrybucja sygna-
³ów: satelitarnej i naziemnej TV i radiofonii. Prawid³owo zapro-
jektowana i wykonana instalacja powinna umo¿liwiaæ dosy³
wszystkich ww. sygna³ów do ka¿dego gniazda antenowego
w budynku. 
Zaprezentowany poni¿ej przyk³ad instalacji antenowej umo¿liwia
ka¿demu abonentowi odbiór nastêpuj¹cych sygna³ów:

satelitarnych z 1 satelity (wszystkie pasma i polaryzacje).
Ka¿dy abonent ma mo¿liwoœæ niezale¿nego odbioru dowol-
nych programów;
telewizji naziemnej cyfrowej (DVB-T) i analogowej. Sygna³y
mog¹ pochodziæ z ró¿nych kierunków nadawania i mog¹
mieæ zró¿nicowan¹ moc;
radiofonicznych pasma FM;
sygna³u z kamery umieszczonej przed wejœciem do budynku,
skierowanej na parking, plac zabaw itp.

Opis ttechniczny eelementów ssk³adowych iinstalacji
1. Wzmacniacz wielozakresowy WWK-861 –

umo¿liwia odbiór i niezale¿ne wzmocnienie 6 sygna-
³ów telewizyjnych zakresu UHF pochodz¹cych z 2 kierun-

ków nadawania, odbiór i wzmocnienie sygna³ów telewizyj-
nych zakresu VHF oraz  radiofonicznych FM, do³¹czenie sygna-
³ów z urz¹dzeñ dodatkowych takich jak, np. magnetowid czy
odtwarzacz DVD lub video.

2. Multiswitch 4404 A – umo¿liwia ka¿demu
abonentowi niezale¿ny odbiór wszystkich sygna-
³ów z 1 satelity oraz sygna³ów R+TV naziemnej lub
kablowej. Sygna³y te sumowane s¹  w urz¹dzeniu
i przekazywane na wyjœcia. W ofercie znajduj¹ siê równie¿ mul-
tiswitche, np. umo¿liwiaj¹ce odbiór sygna³ów satelitarnych
z 2 satelitów.
3. Modulator A/V MAW-800 – umo¿liwia dodanie do instala-
cji antenowej sygna³ów audio-video pochodz¹cych z innych
Ÿróde³ np. kamery CCTV, odtwarzacza DVD, komputera PC.

4. Anteny TV naziemnej – kierunkowe anteny
odbiorcze pasmowe typu Yagi umo¿liwiaj¹ce
odbiór s³abych sygna³ów lub antena szeroko-
pasmowa (pe³nozakresowa) VHF+UHF
(z przedwzmacniaczami lub bez).
5. Antena satelitarna – wyposa¿ona w konwerter
LNB typu quatro (4-wyjœciowy).
6. Gniazda abonenckie – gniazda umo¿liwiaj¹

rozdzia³  sygna³ów na odpowiednie pasma i skierowanie ich na
odpowiednie wyjœcia: SAT – sygna³y satelitarne, TV – sygna³y tele-
wizji naziemnej, R – sygna³y radiofoniczne FM. Dostêpne s¹ gniaz-
da podtynkowe (montowane do typowej puszki instalacji elek-
trycznej) lub natynkowe, ze z³¹czami IEC lub F.
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1. Anteny odbiorcze:
ATW 16/21-60  x 1 szt. = 40,00 z³ brutto
ASR-860 P25 15  x 1 szt. = 136,00 z³ brutto
ADFM-2  x 1 szt. = 27,00 z³ brutto
Antena SAT 90 cm x 1 szt.= 80,00 z³ brutto
Konwerter LNB quattro x 1 szt. = 80,00 z³ brutto 

2. Wzmacniacz wielozakresowy WWK-861
WWK-861 x 1 szt. = 510,00 z³ brutto

3. Multiswitch: 4404A x 1 szt. = 246,00 z³ brutto
4. Modulator: MAW-800 x 1 szt. =136,00 z³ brutto
5. Kamera x 1 szt. = 330,00 z³ brutto
6. Zasilacz ZS-12/100 x 1 szt. = 16,00 z³ brutto
7. Gniazda abonenckie satelitarne GCS-310

22,50 z³/szt. x 4 szt. = 90 z³ brutto
8. Z³¹cza FPW-106 – 0,75 z³/szt. x 14 szt. =10,50 z³ brutto
9. Kabel RG-6 – 1,00 z³/m.b. x 100 m =100 z³ brutto

Ca³kowity koszt materia³owy przedstawionej instalacji
Instalacja bez kamery 1319,50 z³ brutto

Instalacja pe³na 1801,50 z³ brutto

Kosztorys szacunkowy instalacji RTV + SAT:

TTEELLKKOOMM-TTEELLMMOORR

Instalacja RTV+SAT

TelkomTelmor_07.qxd  2007-09-13  11:42  Page 231


