
ATK-DEXTA-EKO

ANTENA ZEWN TRZNA AKTYWNA Z
FILTREM LTE

EcoDexta to antena zewn trzna ze wzmacniaczem i filtrem na pasmo DVBT. Nowoczesna
antena, w której wykorzystano najnowsze osi gni cia techniki odbioru sygna ów wysokiej
cz stotliwo ci. Zastosowany filtr czwartego rz du eliminuje wszelkie sygna y zak ócaj ce
pochodz ce spoza pasma w tym LTE. Dzi ki regulacji wzmocnienia antena jest bardzo
skuteczna zarówno w obszarze silnego jak i s abego sygna u.
Nowatorskim rozwi zaniem jest zasilanie wzmacniacza. W trosce o rodowisko, zu ycie
energii i minimalizacj  elektro mieci, zaprojektowali my t  anten  tak, by mog a pracowa
bez zasilacza. Anteny z zasilaczem pobieraj  pr d 24 godz/dob , bez wzgl du na to czy
ogl damy program czy nie. EcoDexta pobiera pr d tylko podczas ogl dania telewizji. Pod cz
anten  zgodnie z rysunkami instalacji i ciesz si  z wysokiej jako ci odbioru programów
naziemnej telewizji cyfrowej.

Parametry techniczne
Odbierane kana y: 21 ÷ 59
Zakres odbieranych cz stotliwo ci: 470 ÷ 780 MHz

t odbioru: 60°
umienie przód-ty : 12 dB
umienie sygna ów niepo danych: > 30 dB

Maksymalny poziom sygna u wej.: 70 dB V
Zysk anteny max.: 22 dB
Zakres regulacji: 5 ÷ 22 dB



Waga elektro mieci: 32 g
Zu ycie energii podczas ogl dania TV: 0,35W
Zu ycie energii gdy telewizor jest wy czony*: 0 W
Napi cie zasilania wzmacniacza: 5 V DC
Pr d zasilania wzmacniacza: 65 mA
(*) - gdy telewizor (dekoder) posiada funkcj  zasilania anteny

Antena zaprojektowana w trosce o rodowisko:

 pobiera zaledwie 3% energii jak  pobiera antena z tradycyjnym zasilaczem
 pobiera pr d tylko gdy telewizor jest w czony
 zawiera jedynie 32g elektro mieci
 zawiera jedynie 90g aluminium i 64g plastiku - materia ów w 100% odzyskiwanych
 obj ta jest umow  z organizacj  odzysku sprz tu elektronicznego
 op ata produktowa od ka dej sprzedanej anteny s y ochronie rodowiska

Separator DVBT
To urz dzenie, które pozwala zasila  anten  aktywn  alternatywnie z wej cia antenowego
telewizora lub gniazda USB, a je li nie ma takich mo liwo ci, to z dowolnej adowarki
komórkowej wyposa onej we wtyk micro USB.

1. Zasilanie anteny z telewizora:
Zgodnie z zaleceniami unijnymi ka dy telewizor lub tuner DVBT powinien by  wyposa ony
w opcj  zasilania anteny. Nale y wyszuka  w menu telewizora (tunera) opcji zasilania anteny
i j  w czy . Zasilanie wyprowadzone jest przez gniazdo antenowe. Ta opcja sprawia, e
instalacja jest najprostsza, a oszcz dno  energii najwi ksza - antena pobiera pr d tylko
w czasie gdy ogl damy telewizj .

2. Zasilanie anteny z gniazda USB
Je eli telewizor (tuner DVBT) nie posiada opcji zasilania anteny, to anten  mo na zasili  z
gniazda USB dowolnego dost pnego urz dzenia. Najlepiej je eli jest to telewizor, bo wtedy
antena b dzie pobiera a pr d tylko w czasie gdy ogl damy telewizj .



3. Zasilanie anteny z adowarki
Je eli telewizor nie ma opcji zasilania anteny, ani nie ma w pobli u gniazda USB, to
pozostaje zasilanie z adowarki do telefonu komórkowego. Zamiast wyrzuca  zb dn
adowark , mo na j  wykorzysta  do zasilania anteny. Je eli nie masz adowarki zapytaj

znajomego, oszcz dzisz pieni dze i przyczynisz si  do wykorzystania elektro mieci.


