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IP მოწყობილობები 

 
 
 
 
 



IP DTV მოდულატორში MI520 

მიღების ოქმები UDP / RTP, RTSP 

 

პროგრამული გადამრთველი 
სტანდარტები DVB-C / DVB-T 

 

ოქმი RTSP (H.264, H.265) 

გარდაიქმნება სატრანსპორტო 
დინებად 

შემავალი ნაკადი SPTS ან MPTS 

 

ნებისმიერი პროგრამა ნებისმიერ 
გამოსასვლელზე 

 

Web ინტეფეისის მართვა Ethernet 

პორტის გავლით 

 

გამავალი რადიოსიხშირული 
სიგნალების შეჯამება 

RF 

 

გამოსასვლელი 

კვება 12 ვ 

RF 

შესასვლელი 



კომპაქტური IPTV მიმღები MI520 

ტვ ქსელში 

IP 

მიმღები/მოდულატორი  

ორმაგი DVB-C/T 

გამოსასვლელით 

DVR 



სახლის სატელევიზიო ქსელის გამანაწილებელში ვიდეოთვალთვალის IP კამერებიდან 
ვიდეონაკადების დამატება 

Compact IP TV receiver MI520 
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ფართოზოლიანი სიგნალის 

მიღება 
 
 
 
 



ფართოზოლოვანი სიგნალის მიღების კონვერტორი 

  დაბალ ხმაურიანი გარდამქმნელი 

 
• შესასვლელი დიაპაზონი – 10,7 – 12,75 

GHz 
• გამოსასვლელი დიაპაზონი – 0,29 – 

2,34 GHz 
• ჰეტეროდინი – 10,41 GHz 

 

 

    



         SRM522  განკუთვნილია  2-х  Wide LNB მისაერთებლად, 

75 Ом დატვირთვის გამოყენების შემთხვევაში - მულტისვიჩი იმუშავებს Quattro LNB-ით 

 

Quattro LNB  
Wide band LNB  Wide band LNB  



ფართოზოლიანი სიგნალის მიღება 





5/28/14 

 
ტრანსმოდულატორები 

 
 
 
 



16 DVB-S/S2  8 DVB-T-ში ან 8 DVB-C-ში ტრანსმოდულატორები  

tdx4168 ტრანსმოდულატორი 16 DVB-S/S2 в 8 DVB-T 

tdq4168 ტრანსმოდულატორი 16 DVB-S/S2 в 8 DVB-C  

სატრანსპორტო ნაკადის დამუშავება  (TS mux) - 

ნებისმიერი სერვისი ნებისმიერი გამოსასვლელისათვის 

 

დეკოდირება BISS 

 

ვებ-კონტროლი და SNMP მონიტორინგი, შეტყობინება 
ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით 

 

კვება LNB : 0/13/18 V & 22 kHz, 1 A საერთო. 

 

Unicable EN50494, EN50607 სტანდარტების მხარდაჭერა. 

 

 



ტრანსმოდულატორები 

dSCR  

LNB 
dSCR  

LNB 

dSCR  

LNB 

dSCR  

LNB 



5/28/14 

S3C32WB 

თანამგზავრული 
მოდულატორის 

გამოყენება 

 
 
 
 



DVB-S/S2 to DVB-C transmodulator S3C32WB 

32xDVB-S/S2 32xDVB-C ტრანსპონდერში, 8 თანამგზავრამდე 

Unicable EN50607 (2 SAT IF შესასვლელის) სტანდარტის მხარდაჭერა 

 

USB ფლეშ ფაილიდან სატრანსპორტო ნაკადის გადაცემა 

 

სატრანსპორტო ნაკადების მულტიპლექსირება (სნ)- ნებისმიერი სერვისი ნებისმიერ 
გამოსასვლელზე 

 

BISS დეკოდირება, WEB კონტროლი и SNMP მონიტორინგი , E-mail შეტყობინება 

 

სარეზერვო კვების დამატებითი წყარო, კედელზე ან 19” კარკასზე დამაგრების 
შესაძლებლობა  
 



DVB-S/S2 to DVB-C ტრანსმოდულატორი S3C32WB 



5/28/14 

   
TERRA 

 მოწყობილობების საშუალებით 

ერთკაბელიანი სისტემის გაყოფის 
პრინციპები 

 
 
 
 



მულტისვიჩების ახალი სერია ერთის კოაქსიალური კაბელით 
გასაყოფად 

* legacy/EN 50494/EN 50607 შესაბამისად მართვა 

* კონფიგურებადი PC102W პროგრამატორთან : 
  1 dSCR (მომხარებლის 32 ზოლი) + 1 legacy გამოსასვლელები 

  2 dSCR გამოსასვლელი (16+16, 24+8,... მომხმარებლის ზოლები) 

  სტატიკური რეჟიმის 2 გამოსასვლელი (32+0, 16+16, 

...ტრანსპონდერები)      

პროგრამების მიღება , სხვა კონფიგურაციები 

* გარე კვების წყაროს DC შესასვლელი  

* სატრანსპორტო ნაკადის გადაცემა DC შესასვლელის 
საშუალებით ან კონვერტორების კვების სააბონენტო განშტოება  

*ვერტიკალური/ჰორიზონტალური პოლარიზაციის მქონე  
ქვედა/ზედა დიაპაზონის ნებისმიერი ტრანსპონდერის 
დამოუკიდებელი არჩევა 

* მიწისზედა ტვ-ს პასიური ტრაქტით  შესაძლოა მიწისზედა 
პროგრამების მიღება, თანამგზავრული ტვ-ს მიმღების ჩართვის 
გარეშე 

* ჩამოსხმული კორპუსი 

* კონექტორები: 

F  ტიპის რადიოსიხშირული შესასვლელები/გამოსასვლელები 

  F ტიპის DC შესასვლელი 

SRM522 კასკადური მულტისვიჩები ერთ კაბელზე  გამოსასვლელით 



         SRM522  განკუთვნილია 2-х  Wide LNB მისაერთებლად, 

75 Ом დატვირთვის გამოყენების შემთხვევაში - მულტისვიჩი იმუშავებს  Quattro LNB-ით  

 

Quattro LNB  
Wide band LNB  Wide band LNB  



მულტისვიჩების ახალი სერია ერთი კოაქსიიალური კაბელით 
გასაყოფად 

SRM523 კასკადური მულტისვიჩები ერთ კაბელზე გამოსასვლელით 

2 გამოსასვლელი x 16 სამომხმარებლო ზოლზე 



მულტისვიჩების ახალი სერია ერთი კოაქსიიალური კაბელით 
გასაყოფად 

SRM543 კასკადური მულტისვიჩები ერთ კაბელზე გამოსასვლელით 

4 გამოსასვლელი x 16 სამომხმარებლო ზოლზე 



SRM581 განკუთვნილია 2 Wide band LNB 

მისაერთებლად, მაგრამ თუ 
დაპროგრამირებულია- შესაძლოა იმუშაოს 

Quattro LNB-ით 

SRM580 и SRM581 კასკადური მულტისვჩები 

dSCR 8 გამოსასვლელით 

Wide band  

LNB  

Wide band  

LNB  

SRM580 განკუთვნილია ერთი Quattro 

LNB მისაერთებლად + მიწისზედა 
ანტენა 



მულტისვიჩების ახალი სერია ერთი კოაქსიალური კაბელით 
გასაყოფად 

SRM580 კასკადური მულტისვიჩები ერთ კაბელზე გამოსასვლელით 



მულტისვიჩების ახალი სერია ერთი კოაქსიალური კაბელით 
გასაყოფად 

SRM581 კასკადური მულტისვიჩები ერთ კაბელზე გამოსასვლელით 

 

 



SRQ540 dSCR მულტისვიჩი  ადაპტერით 

 13 В / 18 В / 13 В + 22 კჰც / 18 В + 22 კჰც 

4 გამოსასვლელზე 

4 გამოსასვლელი x 16 სამომხმარებლო ზოლზე 



შერეული სისტემა მულტისვიჩებით dSCR 

ოპტიკური 
გადამცემისთვის 

სტანდარტული 
მულტისვიჩი 

„ძველი“ Legacy STB-თვის 

64-მდე «ახალი» 

მიმღები  

dSCR ფუნქციით 

 

OR501W  

მიმღები 

SRM543 

SRQ540 



dSCR სისტემის აქსესუარები 

 კვების 

შემათანხმებელი  

PI012 

47-2400 მგჰც  

გამაძლიერებელი  
AB007 

47-862 მგჰც 

კვების წყარო 

PS202F 

20V DC 

გამყოფი  4202S-DAP 

5-2400 მგჰც  

გამყოფი  4204S-DAP 

5-2400 მგჰც 



LED მუდმივი 
დენის 

მდგომარეობ
ის ინდიკაცია  

DC 

output 

22 KHz 

port 

SAT IF 

შესასვლელი 

DTT 

შესასვლელი 

Test 

გამოსასვლე
ლი 

RF 

გამოსასვლე
ლი 

MSA100 დიაპაზონნის დამყოფი სათაო გამაძლიერებელი  

სისტემის აქსესუარები  

* თანამგზავრული ტვ-ს და მიწისზედა ტვ-ს 

მაღალსიხშირული სიგნალების შესაკრებად 

და გასაძლიერებლად  

* dSCR  კონვერტორების, მიწისზედა ტვ-ს 

წინასწარ გამაძლიერებელის და სხვა  

მოწყობილობის დისტანციური კვების 

ჩამონტაჟებული კვების წყარო  

* მიწისზწდა ტვ-ს ასმ დახრისა და  

გაძლიერების 16-პოზიციური დისკრეტული  

რეგულატორი 

* თანამგზავრული ტვ-ს ასმ 4-პოზიციური 
რეგულატორი და 16-პოზიციური 
დისკრეტული რეგულატორი 

* DiSEqC მართვის სიგნალების გადაცემა , გადართვადი  

* PC102W პროგრამატორის მიერთების შესაძლებლობა 
მოწყობილობის დისტანციურად სამართავად 

dSCR 



85dBmkV 

18V 

TAP 

-15dB 

Amplifier 

80dBmkV 

14V 

SAT       DTT 

108/102dBmkV 

TAP 

-15dB 

TAP 

-10dB 

93/87dBmkV 

77/75dBmkV 

105/100dBmkV 

102/98dBmkV 

77/73dBmkV 

90/85dBmkV 

 

dSCR 

LNB   
in the STATIC mode  

   8 WAY    SPLITTER  

   8 WAY  SPLITTER  

92/88dBmkV 

    8 WAY SPLITTER  

76/76dBmkV 99/96dBmkV 

    8 WAY  SPLITTER 

83/84dBmkV 

MSA100  დიაპაზონის დამყოფი სათაო გამაძლიერებელი  



MSA100 დიაპაზონის დამყოფი  სათაო გამაძლიერებელი  



dSCR მულტისვიჩები 



dSCR მულტისვიჩები 





მულტისვიჩების ახალი სერია ერთი კოაქსიალური კაბელით 
გასაყოფად 

 PC102W პროგრამატორი 



მულტისვიჩების ახალი სერია ერთი კოაქსიალური კაბელით 
გასაყოფად 



მულტისვიჩების ახალი სერია ერთი კოაქსიალური კაბელით 
გასაყოფად 



მულტისვიჩების ახალი სერია ერთი კოაქსიალური კაბელით 
გასაყოფად 



მულტისვიჩების ახალი სერია ერთი კოაქსიალური კაბელით 
გასაყოფად 



მულტისვიჩების ახალი სერია ერთი კოაქსიალური კაბელით 
გასაყოფად 



1/24/2020 

ტრანსმოდულატორები – მოწყობილობის 

მთლიანი სპექტრის მიმოხილვა : 
-DVB-S/S2 в DVB-T/C 

   -DVB-T/T2/C в DVB-T/C 

-IP в DVB-T/C 



tdx420C  ორმაგი DVB-S/S2 ტრანსმოდულატორები DVB-T-ში 

tdx420  

ttx420C  ორმაგი DVB-T/T2/C ტრანსმოდულატორები  DVB-T-ში 

ttx420 

DVB-S/S2 და DVB-T/T2/C ტრანსმოდულატორები DVB-T- ში 

*ჩამონტაჟებული საერთო ინტერფეისი 

*TS დამუშავება:  

-მულტიპლექსირება - ნებისმიერი შესასვლელი ნებისმიერ 
გამოსასვლელზე 

-PCR განახლება  

-PSI/SI რეგენერაცია 

- NITქსელური ცხრილის გენერაცია  
-  PMT პროგრამების ცხრილის ვერსიის მონიტორინგი 

*Web კონტროლი და SNMP მონიტორინგი 

*რადიოსიხშირული  სიგნალის ჩამონტაჟებული განმაშტოებლები 

შესასვლელსა და გამოსასვლელზე 

*კედელზე ან “DIN rail” ჩარჩოზე დამაგრების შესაძლებლობა 

*გამძლე ჩამოსხმული კორპუსი 

*კონექტორები:  

-F ტიპის რს შესასვლელი/გამოსასვლელი  

-Ethernet მართვა - RJ-45  

-2xCI პორტები - PCMCIA (tdx420C, ttx420C)  

-კვების ძაბვის მისაწოდებელი ხრახნიანი კონექტორი 

-კვების სალტე 



tdq420C  ორმაგი DVB-S/S2 ტრანსმოდულატორები DVB-C-ში 

tdq420  

ttq420C  ორმაგი DVB-T/T2/C ტრანსმოდულატორები DVB-C-ში 

ttq420 

DVB-S/S2 & DVB-T/T2/C ტრამსმოდულატორები DVB-C-ში 

* ჩამონტაჟებული საერთო ინტერფეისი 

*TS დამუშავება :  
-მულტიპლექსირება - ნებისმიერი შესასვლელი 
ნებისმიერ გამოსასვლელზე 

-PCR განახლება  

-PSI/SI რეგენერაცია 

-NIT ქსელური ცხრილის გენერაცია 

-PMTპროგრამების ცხრილის ვერსიის მონიტორინგი 

 *Web კონტროლი და SNMP მონიტორინგი 

* T2-MI დეკაფსულაციის მხარდაჭერა არის მხოლოდ M.1 

ვერსიაში; M.1 ვერსიის მოწოდება შესაძლებელია სპეც. 
დაკვეთით 



DVB-S/S2 & DVB-T/T2/C ტრამსმოდულატორები DVB-T-ში 

T2-MI დეკაფსულაციის მხარდაჭერა არის მხოლოდ M.1 

ვერსიაში. T2-MI არჩევის შემდეგ სკანირდება მისაღები PLP. 

“PLS" (დაშიფვრა ფიზიკურ დონეზე) - გამოიყენება DVB-S2-ში მონაცემთა 
სტრუქტურის მთლიანობის ამაღლების მიზნით. დაშიფრული მიმდევრობის 
ინდექსით დასახელებული რიცხვი, მოდულატორით გამოიყენება როგორც 
მთავარი კოდი კავშირის აღმავალ არხში სიგნალის ფორმირებისთვის. 

დემოდულაციის პროცესის შესასრულებლად, ინდექსის სიდიდე 
მიმღებისთვის უნდა იყოს ცნობილი. 

PLS რეჟიმები/ტიპები : "Root" ან "Gold". 

"Stream" (ნაკადი): მრავალარხიანი ტრასნპონდერებისათვის საჭირო 
პარამეტრი. 



DVB-S/S2 & DVB-T/T2/C трансмодуляторы в DVB-T 

 



DVB-S/S2 & DVB-T/T2/C трансмодуляторы в DVB-T 

 



DVB-S/S2 & DVB-T/T2/C трансмодуляторы в DVB-T 

 



DVB-S/S2 & DVB-T/T2/C трансмодуляторы в DVB-T 

 



DVB-S/S2 & DVB-T/T2/C трансмодуляторы в DVB-T 

 



DVB-S/S2 & DVB-T/T2/C трансмодуляторы в DVB-T 



DVB-S/S2 & DVB-T/T2/C трансмодуляторы в DVB-T 

 



DVB-S/S2 & DVB-T/T2/C ტრანსმოდულატორები DVB-T-ში 

    შეუძლია სერვისების გაშიფვრა ცალკეული 

ტრანსპონდერებისგან მხოლოდ ერთი САМ მოდულით. 



DVB-S/S2 & DVB-T/T2/C ტრანსმოდულატორები  DVB-T-ში 

 შეუძლია სერვისების გაშიფვრა ერთი და იგივე 
შესასვლელიდან ორი სხვადასხვა САМ მოდულით 

(დაკავშირებული რეჟიმი). 



DVB-S/S2 & DVB-T/T2/C трансмодуляторы в DVB-T 



DVB-S/S2 & DVB-T/T2/C ტრანსმოდულატორები DVB-T-ში 

გარდაქმნის გამოყენების მაგალითი: 

# 1 - 8 SAT ტრნსპონერდების  DVB-T არხებში (FTA) 

# 2, 3 - 4 SAT ტანსპონდერების DVB-T არხებში (დესკლამბირება) 
# 4 - 2 DTT არხის DTT არხებში 

# 5, 6 კვების ჭარბი რეზერვირება 



DVB-S/S2 & DVB-T/T2/C ტრანსმოდულატორები DVB-T-ში 

 16 მოდულამდე 

........ 
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კვების 
წყარო 

 



DVB-S/S2 & DVB-T/T2/C ტრანსმოდულატორები DVB-T-ში 



DVB-S/S2 & DVB-T/T2/C ტრანსმოდულატორები DVB-T-ში 



DVB-S/S2 & DVB-T/T2/C ტრანსმოდულატორები DVB-T-ში 

მრავალარხიანი ტრანსმოდულატორები DVB-S / S2 DVB-T / C-

ში 

tdx480 ტრანსმოდულატორი 8 DVB-S/S2  8 DVB-T  ტრანსპონდერში 

tdx440 ტრანსმოდულატორი 8 DVB-S/S2  4 DVB-T ტრანსპონდერში  

tdq480 ტრანსმოდულატორი 8 DVB-S/S2  8 DVB-C ტრანსპონდერში  

tdq440 ტრანსმოდულატორი 8 DVB-S/S2  4 DVB-C ტრანსპონდერში  

tdx440, tdq440: ნებისმიერი სერვისი ნებისმიერ გამოსასვლელზე 

tdx480, tdq480: ნებისმიერი სერვისი ნებისმიერ გამოსასვლელზე 

კვება/მართვა LNB: 0/13/18 V & 22 kHz, 500 mA total, DiSEqC 1.0,      

EN50494, EN50607   



DVB-S/S2 & DVB-T/T2/C ტრანსმოდულატორები DVB-T-ში 

tdx440, tdq440: ნებისმიერი სერვისი ნებისმიერ გამოსასვლელზე 
tdx480, tdq480: ნებისმიერი სერვისი ნებისმიერ გამოსასვლელზე  



DVB-S/S2 & DVB-T/T2/C ტრანსმოდულატორები DVB-T-ში 

tdx440, tdq440: ნებისმიერი სერვისი ნებისმიერ გამოსასვლელზე 
tdx480, tdq480: ნებისმიერი სერვისი ნებისმიერ გამოსასვლელზე  



DVB-S/S2 & DVB-T/T2/C трансмодуляторы в DVB-T 

tdx440, tdq440: любай сервис на любой вывод 

tdx480, tdq480: только фильтрация сервисов 



DVB-S/S2 & DVB-T/T2/C ტრანსმოდულატორები DVB-T-ში 

tdx440, tdq440: ნებისმიერი სერვისი ნებისმიერ გამოსასვლელზე 
tdx480, tdq480: ნებისმიერი სერვისი ნებისმიერ გამოსასვლელზე  



DVB-S/S2 & DVB-T/T2/C ტრანსმოდულატორები DVB-T-ში 

tdx440, tdq440: ნებისმიერი სერვისი ნებისმიერ გამოსასვლელზე 
tdx480, tdq480: ნებისმიერი სერვისი ნებისმიერ გამოსასვლელზე  



DVB-S/S2 & DVB-T/T2/C ტრანსმოდულატორები DVB-T-ში 

tdx440, tdq440: ნებისმიერი სერვისი ნებისმიერ გამოსასვლელზე 
tdx480, tdq480: ნებისმიერი სერვისი ნებისმიერ გამოსასვლელზე  



DVB-S/S2 & DVB-T/T2/C ტრანსმოდულატორები DVB-T-ში 

tdx440, tdq440: ნებისმიერი სერვისი ნებისმიერ გამოსასვლელზე 
tdx480, tdq480: ნებისმიერი სერვისი ნებისმიერ გამოსასვლელზე  



DVB-S/S2 & DVB-T/T2/C ტრანსმოდულატორები DVB-T-ში 

tdx440, tdq440: ნებისმიერი სერვისი ნებისმიერ გამოსასვლელზე 
tdx480, tdq480: ნებისმიერი სერვისი ნებისმიერ გამოსასვლელზე  



DVB-S/S2 & DVB-T/T2/C ტრანსმოდულატორები DVB-T-ში 

tdx440, tdq440: ნებისმიერი სერვისი ნებისმიერ გამოსასვლელზე 
tdx480, tdq480: ნებისმიერი სერვისი ნებისმიერ გამოსასვლელზე  



DVB-S/S2 & DVB-T/T2/C ტრანსმოდულატორები DVB-T-ში 



DVB-S/S2 & DVB-T/T2/C ტრანსმოდულატორები DVB-T-ში 



DVB-T/T2/C В DVB-C ტრანსმოდულატორი  ttq440 

- მულტი PLP რეჟიმის მხარდაჭერა 

- ოთხი სექცია დამოუკიდებელი მართვით 

- გამჭვირვალე ტრანსმოდულაცია 

- Web კონტროლი და SNMP მონიტორინგი  

- რადიოსიხშირული სიგნალის ჩამონტაჟებული 
განმაშტოებლები შესასვლელსა და გამოსასვლელზე 

- კედელზე ან “DIN rail ” ჩარჩოზე დამაგრების 
შესაძლებლობა 

- მყარი ჩამოსხმული კორპუსი 

კონექტორები: 

- F ტიპის რს შესასვლელი და გამოსასვლელი 

- Ethernet уმართვა - RJ-45  

- კვების ძაბვის მისაწოდეელი ხრახნიანი კონექტორი 

- კვების სალტე 

ტრანსმოდულატორი 4 DVB-T/T2 სიგნალი QAM მოდულაციის 4 

DVB-C რს არხში. 









DVB-T/T2/C DVB-C-ში ტრანსმოდულატორები  

ttq440 



16 DVB-S/S2 8 DVB--ში ან 8 DVB-C-ში ტრანსმოდულატორები   
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S2C16 თანამგზავრული 
ტრანსმოდულატორის 

გამოყენება 
 
 
 



S2Cbox - კომპაქტური მოწყობილობა, 37x14x7 cm გაბარიტებით, რომელიც სახლში არსებული 
კოაქსიალური ქსელის გამოყენებით, თანამგზავრული ტვ პროგრამების განაწილების 
შესაძლებლობას იძლევა.  

 48 MHz до 858 MHz-დან გამომავალი ნებისმიერი არხი, შეიძლება აირჩეს და დარეგულირდეს 
დამოუკიდებლად. ვენტილატორის უქონლობა და უკიდურესად მცირე მოხმარების სიმძლავრე - 30 

W 16 თანამგზავრული ტრანსპონდერის დასამუშავებლად.  

სადგურის იოლი დამონტაჟება და აწყობა ჩამონტაჟებული Web ინტერფეისის დახმარებით. 

პროგრამული უზრუნველყოფის დისტანციური მართვა და განახლება, SNMP მონიტორინგი,  

შენახვა და ჩატვირთვა წინასწარ მომზადებული ფაილიდან, პაროლით მართვის პანელის დაცვა 
და სხვა ფუნქციები. 16 არხის S2C16 - ტრანსმოდულატორი, 16 არხის S2C16P - ტრანსმოდულატორი 

DVB-S/S2 DVB-C-ში ტრანსმოდულატორი s2c16  



DVB-S/S2 DVB-C-ში ტრანსმოდულატორი s2c16  



DVB-S/S2 DVB-C-ში ტრანსმოდულატორი  s2c16  



DVB-S/S2 DVB-C-ში ტრანსმოდულატორი s2c16  



DVB-S/S2 DVB-C-ში ტრანსმოდულატორი  s2c16  



DVB-S/S2 DVB-C-ში ტრანსმოდულატორი  s2c16  



DVB-S/S2 DVB-C-ში ტრანსმოდულატორი  s2c16  



DVB-S/S2 DVB-C-ში ტრანსმოდულატორი  s2c16  



DVB-S/S2 DVB-C-ში ტრანსმოდულატორი  s2c16  



DVB-S/S2 DVB-C-ში ტრანსმოდულატორი s2c16  



DVB-S/S2 DVB-C-ში ტრანსმოდულატორი  s2c16  



DVB-S/S2 DVB-C-ში ტრანსმოდულატორი  s2c16  



1/24/2020 

ოთხმაგი 

 IP მოდულატორები 



IP 4 DVB-ში მოდულატორები 

miq440 DVB-C modulator  

mix440 DVB-T modulator 



IP 4 DVB-ში მოდულატორები 

miq440 DVB-C მოდულატორი 

mix440 DVB-T მოდულატორი 



IP  4 DVB-ში მოდულატორები 

miq440 DVB-C მოდულატორი 

mix440 DVB-T მოდულატორი 



IP 4 DVB-ში მოდულატორები 

miq440 DVB-C მოდულატორი 

mix440 DVB-T მოდულატორი 



IP 4 DVB-ში მოდულატორები 

miq440 DVB-C მოდულატორი 

mix440 DVB-T მოდულატორი 



IP 4 DVB-ში მოდულატორები 

miq440 DVB-C მოდულატორი 

mix440 DVB-T მოდულატორი 



IP 4 DVB-ში მოდულატორები 

miq440 DVB-C მოდულატორი 

mix440 DVB-T მოდულატორი 



IP 4 DVB-ში მოდულატორები 

miq440 DVB-C მოდულატორი 

mix440 DVB-T მოდულატორი 



IP 4 DVB-ში მოდულატორები 

miq440 DVB-C მოდულატორი 

mix440 DVB-T მოდულატორი 



IP 4 DVB-ში მოდულატორები 



IP 4 DVB-ში მოდულატორები 



5/28/14 

ჩვეულებრივი მიმღებებისა და 
ტელევიზორებისთვის განკუთვნილი 

მულტისვიჩები (კომუტატორები)  



ჩვეულებრივი მიმღებებისა და ტელევიზორებისთვის განკუთვნილი 

მულტისვიჩები (კომუტატორები)  



TERRA წარმოების მულტისვჩების სერიის გამოყენების სპეციფიკა 
220 В-დან კვებით 



TERRA წარმოების მულტისვჩების სერიის გამოყენების სპეციფიკა 
დისტანციური კვებით 



TERRA წარმოების მულტისვჩების სერიის გამოყენების 
სპეციფიკა დისტანციური კვებით 

 



TERRA წარმოების მულტისვჩების სერიის გამოყენების სპეციფიკა 
დისტანციური კვებით 



TERRA წარმოების მულტისვჩების სერიის გამოყენების სპეციფიკა 
დისტანციური კვებით 



TERRA წარმოების მულტისვჩების სერიის გამოყენების სპეციფიკა 
დისტანციური კვებით 



სააბონენტო 
განმაშტოებლები 

Polarization 

HH  

Polarization 

 VH  

max. LNB power 

consumption  250 mA    

LNB Quad Circular 

სააბონენტო განმაშტოებლები 



სააბონენტო 
განმაშტოებლები 

Polarization 

HH  

Polarization 

 VH  

max. LNB power 

consumption  250 mA    

LNB Quad Circular 

სააბონენტო განმაშტოებლები 

კვების წყარო 

PS182F 

კვების წყარო 

PS182F 
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თანამგზავრული ტელევიზიის 
კოლექტიური მიღების ქსელის 

წინასწარი პროექტირების Sat Net 

პროგრამა 



მულტისვიჩებზე ქსელის პროექტირება SatNet პროგრამის 
საშუალებით  

სუპერ ინსტალაცია ტურბოჩაბერვით 

და მობილური ტელეფონის 

საშუალებით მართვით 



მულტისვიჩებზე ქსელების პროექტირება SatNet პროგრამის 
საშუალებით 



მულტისვიჩებზე ქსელების პროექტირება SatNet პროგრამის 
საშუალებით 



კაბელების სხვადასხვა სახეობები 
შეიძლება გამოყენებული იქნეს 
მაგისტრალურ ხაზებსა და სააბონენტო 
ხაზებზე 

კაბელის სიგრძის 
შორიახლო რიცხვი, 

მიუთითებს კაბელის 
სახეობაზე- ცხრილის 
სპეციფიკაციის ნომერი 

შესაძლოა 
ცხრილის 
რედაქტირება 

მულტისვიჩებზე ქსელების პროექტირება SatNet პროგრამის 
საშუალებით 



მულტისვიჩებზე ქსელების პროექტირება SatNet პროგრამის 
საშუალებით 



მულტისვიჩებზე ქსელების პროექტირება SatNet პროგრამის 
საშუალებით 



მულტისვიჩებზე ქსელების პროექტირება SatNet პროგრამის 
საშუალებით 



მულტისვიჩებზე ქსელების პროექტირება SatNet პროგრამის 
საშუალებით 



მულტისვიჩებზე ქსელების პროექტირება SatNet პროგრამის 
საშუალებით 



მულტისვიჩებზე ქსელების პროექტირება SatNet პროგრამის 
საშუალებით 



მულტისვიჩებზე ქსელების პროექტირება SatNet პროგრამის 
საშუალებით 



მულტისვიჩებზე ქსელების პროექტირება SatNet პროგრამის 
საშუალებით 



მულტისვიჩებზე ქსელების პროექტირება SatNet პროგრამის 
საშუალებით 



მულტისვიჩების ახალი სერია ერთი კოაქსიალური კაბელით 
დასაყოფად 



მულტისვიჩებზე ქსელების პროექტირება SatNet პროგრამის 
საშუალებით 



სიგნალი ზედმეტად მაღალია 

სიგნალი ОК  

სიგნალი ზედმეტად სუსტია 

გამაძლიერებელი გადატვირტულია 

სიგნალი აღემატება მიმღების ზედა ზღვარს 

სიგნალი მიმღების მინიმალურ დონეზე დაბალია  

სიგნალი ОК  

" RF Analyze „ შესრულების შემდეგ ფერი 

მიუთითებს სიგნალების სამ ძირითად 
სტატუს დონეზე:  

 

მულტისვიჩი გადატვირტულია 



მულტისვიჩებზე ქსელების პროექტირება SatNet პროგრამის 
საშუალებით 



1/24/2020 

გამანაწილებელი 
სისტემის 

კომპონენტები -  
თანამგზავრული 
ტელევიზიის და 

ტელევიზიის 
შუალედური სიხშირე 



თანამგზავრული ტვ-ს და მიწისზედა ტვ-ს სიგნალების დიაპაზონების 

გაძლიერების HSA001 გამაძლიერებელი, DiSEqC სიგნალების მართვისა და კვების 

ძაბვის გადაცემის შესაძლებლობა. 
HSA001  - თტვ-ს შს გამაძლიერებელი მიწისზედა ტვ-ს აქტიური ტრაქტით,  უკუ არხის 
გარეშე 

HSA001R3 - თტვ-ს შს გამაძლიერებელი მიწისზედა ტვ-ს აქტიური ტრაქტით, 30 MHz 

პასიური უკუ არხით 

HSA001R6 - თტვ-ს შს გამაძლიერებელი მიწისზედა ტვ-ს აქტიური ტრაქტით, 65 MHz 

 ასიური უკუ არხით. 

გამოსასვლელი დონე: 

IMD3=35 – 115 dBμV (SAT IF);  

 

IMD3=60 - 110 dBμV  

(მიწისზედა ტვ-თვის ) 

გამანაწილებელი სისტემის კომპონენტები- თტვ-ს და ტვ-ს შს 



                 HSA100                                HSA001                                SA003 

გამანაწილებელი სისტემის კომპონენტები- თტვ-ს და ტვ-ს 
შს 

გ გამოსასვლელი დონე  
118 dBµV (-3 dB მიწისზედა 

ტვ) 

IMD3=35 dB (EN60728-3) 

გამოსასვლელი დონე 115 dBµV   

IMD3=35 dB (EN60728-3) 

გამოსასვლელი დონე 120 

dBµV 

IMD3=35 dB (EN60728-3) 
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მოდულატორები 

 (ციფრული და ანალოგური) 

 
 
 
 



HDMI DVB-Т-ში MHD001P მოდულატორი 

 

 

 

მაღალიხარისხიანი გამოსახულება 1920 x 1080-30p  
 
სტანდარტული შემავალი სიგნალი(HDMI) მაკოდირებელი MPEG-4 AVC / H.264, 
პროფაილი 4.0  
 
 MER გამომავალი სიგნალი (ტიპიური) 32 დცბ 
 
DVB-T-ს სიხშირული სპექტრი : 174 - 230 / 470-862 MHz  (არხის სიგანე 7 MHz/ 8 
MHz)   
 
სწრაფი ინსტალაციის რეგიონალური პარამეტრები



HDMI DVB-Т-ში მოდულატორი MHD001P 

 MHD001P მოდულატორის კვება 

* MHD001P შეფუთულია გარე კვების წყაროსთან ერთად SYS1381-1212-W2E 

კვების ძაბვის შეყვანა DC - 3.5/1.3 mm DC jack 

(გადასვლა 5.5 mm/2.1 mm კომპლექტში) 

მოხმარებული დენი - 12 ± 1 V 300 mA  

მოხმარებული სიმძლავრე -  100-240 V~ 50/60 Hz, 4 W  

  

 

  



HDMI DVB-Т-ში მოდულატორი MHD002P 

 

 

 

მაღალხარისხიანი გამოსახულება 1920x1080@30p 
 
HDMI გამჭოლი გასასვლელი (max 1920x1080@60fps) 
 
შემავალი სიგნალი (HDMI) სტანდარტიMPEG-4 AVC / H.264, პროფაილი 4.0 
  
 MER გამომავალის სგნალის მნიშვნელობა (ტიპიური) 32 დბ 
 
DVB-T-ს სიხშირული სპექტრი : 174 - 230 / 470-862 MHz  (არხის სიგანე7 MHz/ 8 MHz)   
 
სწრაფი ინსტალაციის რეგიონალური პარამეტრები 

HDMI შესასვლელი 

HDMI გამოსასვლელი 



MT41 - გადასაწყობი  სატელევიზიო მოდულატორები ორზოლიანი 
მოდულაციით, გამოსახულებისა და ხმის მიმწოდებელი სიხშირეების ფაზური 
ავტომატური რეგულირების კვარცული  სტაბილიზაცია 

სტანდარტები : G/H/I/L/K/M/N/Au. 

სიხშირული დიაპაზონი UHF -  470-862 MHz.  

გამოსასვლელი დონე (ტიპიური)/იმპედანსი 90 dBμV/75 Ω 

ორზოლიანი სატელევიზიო მოდულატორები 



MT47 - გადასაწყობი  სატელევიზიო მოდულატორები ორზოლიანი 
მოდულაციით, გამოსახულებისა და ხმის მიმწოდებელი სიხშირეების ფაზური 
ავტომატური რეგულირების კვარცული  სტაბილიზაცია 

სტანდარტები : B/G/D/K/H/I/L/M/N/Au . 

სიხშირული დიაპაზონი VHF & UHF - 45-84 MHz, 170-230 MHz, 470-862 MHz.  

გამოსასვლელი დონე (ტიპიური)/იმპედანსი  85 dBμV/75 Ω 

ორზოლიანი სატელევიზიო მოდულატორები 



 გადასაწყობი  სატელევიზიო მოდულატორები ერთი გვერდითი ზოლით MT32 და 

MT32C (A2 stereo) 

MT32 სტანდარტები: B/G/D/K/Au/I/L  

 

MT32C სტანდარტები: B/G/D/K/Au с A2 stereo 

 ენერგოდამოუკიდებელი მეხსიერება 

 გამოსახულებისა და ხმის მიმწოდებელი 
სიხშირეების ფაზური ავტომატური რეგულირების 
კვარცული  სტაბილიზაცია 

გამოსასვლელი დონე (ტიპიური)/  95 dBμV 

სიხშირული დიაპაზონი 45 - 862 MHz 

ჰარმონიკებისა და ინტერმოდულაციური 
ხარვეზების დაბალი დონე, II, III რიგის  < -60 dB  

ინტერმოდულაციური ხარვეზები 

ერთზოლიანი სატელევიზიო მოდულატორები 



mt420 სტანდარტები: B/G/D/K/I/L/Australia  

mt420C სტანდარტები: B/G/D/K/Au stereo A2 

  

   

ერთზოლიანი ორმაგი სატელევიზიო 

მოდულატორები 

გამოსახულებისა და ხმის მიმწოდებელი სიხშირეების 

ფაზური ავტომატური რეგულირების კვარცული  

სტაბილიზაცია  

ჩამონტაჟებული ტესტ-გენერატორი 

 

სიხშირული დიაპაზონი VHF და UHF - 110-862 MHz.  

 

გამოსასვლელი დონე (ტიპიური)/იმპედანსი 90 dBμV/75 Ω 



ძაბვის მისაწოდებელი 
ხრახნიანი კონექტორი, 

კვების სალტე 

 

კედელზე ან “DIN rail” 
ჩარჩოზე დამაგრების 
შესაძლებლობა  

ერთზოლიანი ორმაგი სატელევიზიო 

მოდულატორები 



Attenuator 

ერთზოლიანი ორმაგი სატელევიზიო 

მოდულატორები 
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IP TV სისტემა და 
რით განსხვავდება 

TERRA 



Multicast სისტემის - IP ტელევიზია   

  ყოველდღიურ ცხოვრებაში პლანშეტების, ლეპტოპების, SMART 

ტელევიზორების დინამიური შეღწევა ქმნის მზარდ მოთხოვნას 

სახლის ქსელის ლოკალურ (კომპიუტერულ) ინტერნეტში 

ვიზუალური კონტენტის განაწილებაზე. მოქნილობა და 

ინტერაქტიულობა - ინტერნეტ ოქმის ბაზაზე სატელევიზიო 

კონტენტის განაწილების დამატებით უპირატესობას 

წარმოადგენს.  

  TERRA გთავაზობთ IP ტელევიზიის მაუწყებლობის 

გადაწყვეტილებებს სხვადასხვა აპლიკაციებისთვის, მაგალითად 

სასტუმროებსა და საავადმყოფოებში, ოფისებსა და 

სტადიონებზე და ა.შ. სათაო სადგური თანამგზავრებიდან, 
მიწისზედა ტვ-ს კოშკებიდან და საკაბელო ტელევიზიების 

ქსელებში სამაუწყებლო პროგრამების ტრანსლაციის საშუალებას 

იძლევა, ასევე შესაძლებელია კონტენტი გარე DVB წყაროდან ASI 

ინტერფეისის საშუალებით. დაშიფრული სერვისების გაშიფვრა 

შესაძლებელია ჩამონტაჟებული C ინტეფეისის საშუალებით. 

სადგურის მარტივი მონტაჟი და გამართვა ჩამონტაჟებული Web 

ინტერფეისის დახმარებით სათაო სადგური არის კომპაქტური და
არ მოითხოვს ელექტროენერგიის დიდ ხარჯს



ტელევიზია ინტერნეტ ოქმის მიხედვით 

sdi410C 

DVB-S/S2 IP-ში CI-ით 

გასაშიფრად 
 

sti410C 

DVB-T/T2/C в IP с CI 

გასაშიფრად 
 

sda410C 

DVB-S/S2 IP-ში CI-ით 

გასაშიფრად 

და  ASI 

გამოსასვლელით 
 

sta410C 

DVB-T/T2/C IP-ში CI-ით 

გასაშიფრად 

და ASI 

გამოსასვლელით

sdi480  

8xDVB-S/S2 IP-ში 

USB პორტით 

ჩანაწერის 
სანახავად 

 

 

 

 

 

sti440  

4xDVB-T/T2/C  IP-

ში USB პორტით  

ჩანაწერის 
სანახავად 

 



ტელევიზია ინტერნეტ ოქმის მიხედვით 

პარამეტრების
WEB 

ინტერფეისი 

IP ნაკადი და 

(შესაძლოა 
დამატებით 
ჩართვა) 

პარამეტრები 

 CI მოდული 



გთავაზობთ L3 დონის 

1000 მგბ/წ ზოლის 

გატარების სიგანის მქონე  

სვიჩების გამოყენებას 

IGMP snooping 

მხარდაჭერით (IGMP 

ქსელური ტრაფიკის 

თვალყურის დევნების 

პროცესი).  

Multicast სისტემის IP ტელევიზია  



• Multicast სისტემის IP ტელევიზია  

IGMP (ინგლ. Internet Group Management Protocol) თარგმანში ინტერნეტის 

ჯგუფების მართვის ოქმი— ქსელებში მონაცემთა ჯგუფური (multicast) 

გადაცემის მართვის ოქმი, IP ოქმის საფუძველზე. IGMP გამოიყენება 

მარშრუტიზატორებისა და IP კვანძების საშუალებით, ქსელური 

მოწყობილობების ორგანიზებისათვის. 

ეს ოქმი IP-ქსელებში პაკეტების ჯგუფური გადაცემის სპეციფიკაციის 

ნაწილია. IGMP განთავსებულია ქსელურ დონეზე. 

IGMP snooping —IGMP ქსელური ტრაფიკის მონიტორინგის პროცესი, რაც 

არხის დონის ქსელურ მოწყობილობებს (სვიჩებს) საშუალებას აძლევს 

გააკონტროლოს მომწოდებელსა და მომხმარებელს შორის IGMP-გაცვლა. 

ეს ფუნქციონირება ხელმისაწვდომია Ethernet ქსელის მართვად 

კომუტატორებში, მაგრამ საჭიროებს ცალკე ჩართვასა და გამართვას. 

IGMP snooping ჩართვის შემდეგ  კომუტატორი იწყებს მასზე მიერთებული 

multicast ტრაფიკის მომხმარებელ-კომპიუტერებსა და  მომწოდებელ-

მარშრუტიზატორებს შორის ყველა IGMP-პაკეტის ანალიზირებას. 

Multicast  ჯგუფზე მიერთების შესახებ მომხმარებლის IGMP-მოთხოვნის 

აღმოჩენის შემთხვევაში, კომუტატორი ჩართავს პორტს, რომელთანაც ის 

მიერთებულია, მისი წევრების სიაში (ჯგუფური ტრაფიკის 

რეტრანსლირების მიზნით). და პირიქით: 'IGMP Leave' (დატოვება) 

მოთხოვნის მოსმენისთანავე, ჯგუფის სიიდან წაშლის შესაბამის პორტს. 



SAP (англ. Session Announcement 

Protocol) - სესიების შესახებ 

multicast ინფორმაციის 

გადაცემის ოქმი. SAP 

წარმოდგენილი იყო  როგორც 

გამოცდილი RFC 2974. 

 

SAP ჩვეულებრივ იყენებს SDP 

(англ. Session Description Protocol) 

ოქმის ფორმატს სეანსების 

რეალურ დროში აღწერისთვის.  

რეალურ დროში მონაცემები  

იგზავნება IP multicast და UDP 

(англ. User Datagram Protocol) 

ოქმის გამოყენებით. 













Multicast სისტემის IP ტელევიზია  

IP ტელევიზიის მიმღებიVSA III+  

ვიდეოს ნებართვის მხარდაჭერა 
1920x1080i, 1920x1080p, 1280x720p, 

720x576P with automatic EDID  

MPEG-4/H.264 MP@L4 and MPEG-2 layer 2 
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IP –ში კონვერტაცია -
სიგნალის სხვადასხვა 

წყაროები 



sdi410C DVB-S/S2 to IP  with CI 
 

sti410C DVB-T/T2/C to IP with CI 
 

sda410C DVB-S/S2 to IP with CI  and with ASI  
 

sta410C DVB-T/T2/C to IP with CI  and with ASI  

 

 

 

 

 

ერთი ტრანსპონდერის IP TV სტრიმერები 

 

მოდულზე 24 ნაკადი (IP-მისამართები) 

 

IP-მიმღები (Set Top Box) მომხმარებლისთვის  არის მოსახერხებელი 

და ავტომატურად პოულობს მომსახურებას 

 

არ არის აღჭურვილობის ყოველწლიური სალიცენზიო მოსაკრებელი 

 

შენიშვნა: რეკომენდირებულია ლოკალური IGMP მონიტორინგით. 

 



sdi480  

DVB-S / S2 

8 ტრანსპონდერის 

კონვერტაციისთვის 

IP-ზე 

sti440  

DVB-T / T2 / C 

4 ტრანსპონდერის 

კონვერტაციისთვის 
IP-ზე 

  4 და 8 ტრანსპონდერის IP TV სტრიმერები 





IP TV სტრიმერები 



IP TV სტრიმერები 



სამი HDMI  IP კოდერში 

IP ტრანსლაცია HDMI წყაროებიდან mhi430 

SPTS IP ნაკადი 

 

UDP და RTP გადაცემის ოქმები 

 

SDP/SAP  ოქმის მხარდაჭერა 

 

ვებ-კონტროლი და SNMP მონიტორინგი  

 

კედელზე ან “DIN rail” ჩარჩოზე დამაგრების შესაძლებლობა 

 

 

კონექტორები:    -3xHDMI  

 

                      - Ethernet მართვა RJ-45  

 

                      - ძავბის კვების მომწოდებელი კონექტორი 

 



სამი HDMI  DVB-IP კოდერში 

IP ტრანსლაცია HDMI წყაროებიდან mhi430 

* SPTS IP ნაკადი 

* UDP და RTP გადაცემის ოქმები 

* SDP/SAP ოქმის მხარდაჭერა 

* WEB კონტროლი და SNMP მონიტორინგი  

* კედელზე ან “DIN rail” ჩარჩოზე დამაგრების შესაძლებლობა 

* მყარი ჩამოსხმული კორპუსი 

* კონექტორები: -3xHDMI  

    - Ethernet მართვა, Ethernet ნაკადის გამოსასვლელი - RJ-45  

    - ძაბვის კვების მიწოდების ხრახნიანი კონექტორი                               

-    კვების სალტე 



სამი HDMI IP კოდერში 

 mhi430 

  
  

ვიდეო შესასვლელი: 

-შემავალი სიგნალის სახეობა        HDMI  

-ვიდეო კოდირება                             MPEG-4 AVC/H.264, Baseline profile 4.0   

-რეზოლუცია შესასვლელზე         1920x1080-60p-მდე  

-რეზოლუცია გამოსასვლელზე    1920x1080-30p-მდე  

აუდიო შესასვლელი H.264 კოდერი :  

- შემავალი სიგნალის სახეობა        HDMI  

-სტანდარტი                                           MPEG-1 Layer II, AAC   

-აუდიო ნაკადის სიჩქარე                64, 96, 128, 192, 256, 320, 384 kbps  

-სტანდარტი                                         MPEG-4 AVC/H.264  

-ნაკადის სიჩქარე                            4-15 Mb/s регулируемый  

პარამეტრები                             Service Name, Service ID, Video PID, Audio PID, PMT          

PID, PCR PID 

IP გამოსასვლელი: 

-სტანდარტი                                        IEE802.3 100/1000 Base T  

- ნაკადის სიჩქარე                              до 100 Mbps  

-გადაცემის ოქმები                           UDP/RTP  

-multicast                                               Yes  

-MPTS                                                      No  

-SPTS                                                       Yes  

დენის მოხმარება                             12 V   700 mA  макс.  
სამუშაო ტემპერტატურის დიაპაზონი 0 ÷ +50 C  

გაბარიტები/წონა (შეფუთვაში)         48.5x198x112 mm/0.9 kg  

  



სამი HDMI DVB-IP კოდერში 



სამი HDMI IP კოდერში 



სამი HDMI DVB-IP კოდერში 



სამი HDMI DVB-IP კოდერში 

პროგრამული  ვერსიის განახლება 



სამი HDMI IP კოდერში 



UP413  HDR-60-12   SGA25E12-W 

 +12 V 4.5 A, max.  

 +12 V 4.5 A, max.  

 +12 V 2 A, max.  

DC distribution cable 699.20 for modules  

699.026  

Accessories 
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 ოპტიკური აღჭურვილობა 
 
 



Оптические передатчики 

 

   

mo418    4D31 ოპტიკური გადამცემი 6 dBm DFB 1310 nm 

mo418    4D55 ოპტიკური გადამცემი  6 dBm DFB 1550 nm 

mo418L  4D31 ოპტიკური გადამცემი  6 dBm DFB 1310 nm 

mo418L  4D55 ოპტიკური გადამცემი  6 dBm DFB 1550 nm   

* განკუთვნილია  თანამგზავული  და საკაბელო ტვ-თვის 

* WEB კონტროლი და SNMP მონიტორინგი ასო L-ს ვარიანტისთვის 

* დიდ მანძილებზე სიგნალის  დაბალი დანაკარდები  

* მარტივი მონტაჟი სათაო სადგურში  მოდულის პარამეტრების 

იოლი დარეგულირებისთვის 

* შემავალი რადიოსიხშირული სიგნალის განშტოება   

* გაძლიერების ავტომატური რეგულირების სისტემა რომელიც 

ლაზერის მოდულაციის მუდმივ დონეს უზრუნველყოფს 

* გაძლიერების ხელით რეგულირება ხელს უწყობს ფართო 

დიაპაზონში შემავალი სიგნალების ოპტიმალურ მუშაობას 

 * LED დისპლეი მარტივი მონტაჟისა და მუშა მდგომარეობის 

კონტროლისთვის  

* კედელზე ან “DIN rail” ჩარჩოზე დამაგრების შესაძლებლობა 

მყარი ჩამოსხმული კორპუსი 

* კონექტორები: - 3xრს შესასვლელი/გამოსასვლელი და F ტიპის 
ტესტი  - ოპტიკური - SC/APC კვების სალტე 



Оптические передатчики 

mo428    4D31 ოპტიკური გადამცემი  6 dBm DFB 1310 nm 

mo428    4D55 ოპტიკური გადამცემი  6 dBm DFB 1550 nm 

mo428L  4D31 ოპტიკური გადამცემი  6 dBm DFB 1310 nm 

mo428L  4D55 ოპტიკური გადამცემი  6 dBm DFB 1550 nm   

ოპციების მქონე გადამცემების თავისებურებები WEB

 მართვისთვის : 
 

დისტანციურად კონტროლირებადი პარამეტრები: 

 - რადიოსიხშირის საშუალო სიმძლავრე 

 - ლაზერის დენი 

 - გარე ძაბვა  RF IN-ზე 

 - კვების ძაბვა 

 - ტემპერატურა გადამცემის შიგნით 

 - დიაგნოსტიკური ინფორმაცია 

 

 დისტანციურად მართვადი პარამეტრები : 
- ატენუატორის დონე  
- გაძლიერების ავტომატური რეგულირების სახეობა 

- გარე ძაბვის გადართვა RF IN-ზე 



მოდულური ოპტიკური დამყოფები 

ოპტიკური დამყოფები 

 

დაბალი სპექტრული უთანაბრობა 

 

ტალღის სიგრძის გატარების ფართო 
ზოლი 

 

 მაღალი საიმედოობა 

 

მცირე ზომა 

 

კონექტორები: SC/APC 

so414 so418 so424 



ოპტიკური აღჭურვილობა 
გამოყენების მაგალითები 

ბოჭკოვან ოპტიკურ ქსელში  32 DVB-S 

ტრანსპონდერების და 8 DVB-T სიგნალების 

განაწილება. 



ოპტიკური აღჭურვილობა 
გამოყენების მაგალითები 

  

კვების წყაროს გადაცემის ოპტიკურ სისტემაში რეზერვირება და  
ოპტიკური სიგნალების 64 ოპტიკური გამოსასვლელის მქონე პასიურ  

ოპტიკურ ქსელებში განაწილება 



ოპტიკური აღჭურვილობა 
გამოყენების მაგალითები 

  

 mo418L,mo428L ინსტალაციის გამოყენების მაგალითი კვების წყაროს რეზერვი 

დისტანციური მართვისა და მონიტორინგისათვის 



  

 ტალღის სიგრძე შესასვლელზე   1100-1600 nm  

 
ოპტიკური დონე შესასვლელზე -15 ÷ 0 dBm 

 
გამომავალი სიხშირის დიაპაზონი 47-2400 MHz 
გამოსასვლელი დონე  (გაძლიერების  

ავტომატური რეგულირების დიაპაზონი) 30 

ტრანსპონდერისთვის. თანამგზავრული ტვ-ს 

შუალედური სიხშირე- 85 dBµV (შეჯამებული 

სიმძლავრე) 
 
კვების ძაბვა                    10 V ÷ 20 V  

 
მოხმარებული დენი         60 mA max.  

 
 სამუშაო ტემპერატურების დიაპაზონი -20 ÷ + 

50 C 

თანამგზავრული ტვ და DTT სიგნალების  შუალედური სიხშირის 
კომპაქტური ოპტიკური  მიმღები  OD007 

2400 MHz-მდე ოპტიკური მიმღებები 

რეკომენდირებული კვების წყარო 

SYS1381-1212-W2E  

გამომავალი ძაბვა +12 V  1 A, მაქს.   



ყველა პარამეტრის 
ელექტრონული რეგულირება 

 

ოპტიკურ შემავალ დონეზე 
მიბმული გაძლიერების 
ავტომატური რეგულირება  
  

ოპტიკური შემავალი დონისა და 
სხვა პარამეტრების ციფრული 
ინდიკაცია 

თანამგზავრული ტვ და CATV სიგნალების  შუალედური სიხშირის 
კომპაქტური ოპტიკური  მიმღები OD004A 

გამომავალი სიხშირის დიაპაზონი 47-2400 MHz  

ტალღის სიგრძე შესასვლელზე 1100-1600 nm 

 ოპტიკური დონე შესასვლელზე  -15 dBm 

 

 

2400 MHz-მდე ოპტიკური მიმღებები 



ოპტიკური მიმღებები 

* სიხშირეების გამომავალი დიაპაზონი      47- 862 MHz 

* ყველა პარამეტრის ელექტრონული რეგულირება 

* ოპტიკურ შესასვლელ დონეზე მიბმული გაძლიერების ავტომატური რეგულირება  
 * 3 х LED შესასვლელი დონის ოპტიკური უნდიკაცია 

* კონექტორები: F ტიპის  რს გამოსასვლელი 

                                 ოპტიკური - SC/APC  

 ოპტიკური მიმღები  OD005P 

ტალღის სიგრძე                1100 – 1600 nm 

ოპტიკური დონე შესასვლელზე (გაძლიერების 

ავტომატური რეგულირების დიაპაზონი) 

 მართვადი                                        -6 ... 0 dBm  

გამოსასვლელი დონე  (გაძლიერების 
ავტომატური რეგულირების დიაპაზონი)    

106 dBμV 



ოპტიკური მიმღებები 

 ოპტიკური მიმღები    OD003 

 ოპტიკური მიმღები  OD002 

 ოპტიკური მიმღები OD100 



თანამგზავრული დიაპაზონის შუალედური სიხშირის სიგნალების 
ოპტიკური გადამცემები/მიმღებები  

 თანამგზავრული ტვ-ს 4 შუალედური სიხშირის გამანაწილებელი აღჭურვილობა   
 

* თანამგზავრული ტვ-ს 4 შუალედური სიხშირის 
სიგნალის და საეთერო ტვ-ს DTT სიგნალების 
კომპაქტური ოპტიკური გადამცემი  
* გაძლიერების ავტომატური რეგულირება ყოველ 
შესასვლელზე 

* განკუთვნილია კედელზე დასამაგრებლად 

* მყარი ჩამოსხმული კორპუსი 

* რეკომენდირებული კვების წყარო SGA25E12-W,  

* კონექტორები:  

  F ტიპის რადიოსიხშირული შესასვლელი 

   ოპტიკური - FC/APC  

   კვების ძაბვის მიმწოდებელი ხრახნიანი 
კონექტორი OT401  

თანამგზავრული ტვ-ს 4 შუალედური სიხშირის ქვე-

დიაპაზონისთვის;  

კონვერტორების კვების შესაძლებლობა OT501W  

თანამგზავრული ტვ-ს 4 შუალედური სიხშირის ქვე-

დიაპაზონის და DTT სიგნალებისთვის WDM 

დიპლექსერით;  

კონვერტორებისა და DTT წინასწარ 

გამაძლიერებელის კვების შესაძლებლობა

OT401 და OT501ოპტკური გადამცემები 



თანამგზავრული დიაპაზონის შუალედური სიხშირის სიგნალების 
ოპტიკური გადამცემები/მიმღებები  

 თანამგზავრული ტვ-ს 4 შუალედური სიხშირის გამანაწილებელი აღჭურვილობა 

 ოპტკური მიმღებები OR401M, OR401 

* თანამგზავრული ტვ-ს 4 შუალედური 
სიხშირის  სიგნალის კომპაქტური ოპტიკური 
მიმღებები 

* გაძლიერების ავტომატური რეგულირება 
ოპტიკური სიგნალის დონის მიხედვით  
* თანამგზავრული ტვ-ს მიმღებიდან ან გარე 
კვების წყაროდან კვება 

* მყარი ჩამოსხმული კორპუსი 

•რეკომენდირებული კვების წყარო SYS1381-

1212-W2E 

* კონექტორები:  
F ტიპის რადიოსიხშირული გამოსასვლელები 

ოპტიკური- FC/APC  

    DC AUX - 3.5 mm/1.3 mm DC jack  

OR401M - ჩამონტაჟებული 4x4 მულტისვიჩი 

OR401 - virtual quatro 

ოპტკური მიმღებები OR501M, OR501 

* თანამგზავრული ტვ-ს 4 შუალედური სიხშირის სიგნალის 
და საეთერო ტვ-ს DTT სიგნალების კომპაქტური ოპტიკური 
მიმღები  
* გაძლიერების ავტომატური რეგულირება ოპტიკური 
სიგნალის დონის მიხედვით  
* ჩამონტაჟებული WDM დიპლექსერი 

* თანამგზავრული ტვ-ს მიმღებიდან ან -გარე კვების 
წყაროდან კვება 

* მყარი ჩამოსხმული კორპუსი  
* რეკომენდირებული კვების წყარო SYS1381-1212-W2E 

* კონექტორები :   
    F ტიპის რადიოსიხშირული გამოსასვლელები 

 ოპტიკური - FC/APC   

    DC AUX - 3.5 mm/1.3 mm DC jack  

OR501MW - ჩამონტაჟებული 4x4 მულტისვიჩი 

OR501W - virtual quatro 



თანამგზავრული დიაპაზონის შუალედური სიხშირის სიგნალების 
ოპტიკური გადამცემები/მიმღებები  

Optical splitter 

up to 32 

-17dB 

Optical splitter 

up to 32 

-17dB 

 

OR501W  receiver & MR532 multiswitch 

Two optical wave lengths 

 

 

OT501WS 

transmitter 

 

OT401 

transmitter 
 

TV band 

amplifier 

თანამგზავრული ტვ-ს 4 შუალედური 
სიხშირის გამანაწილებელი 

აღჭურვილობა 



თანამგზავრული დიაპაზონის შუალედური სიხშირის სიგნალების 
ოპტიკური გადამცემები/მიმღებები  

 თანამგზავრული ტვ-ს 2 შუალედური სიხშირის გამანაწილებელი აღჭურვილობა 

ოპტიკური გადამცემი OT301 

 

* თანამგზავრული ტვ-ს 2 შუალედური სიხშირის 
სიგნალის და საეთერო ტვ-ს DTT სიგნალების 
კომპაქტური ოპტიკური გადამცემი  
* გაძლიერების ავტომატური რეგულირება 
თითოეულ შესასვლელზე 

* კონვერტორებისა და DTT წინასწარი 
გამაძლიერებელის კვების შესაძლებლობა  
* განკუთვნილია კედელზე დასამაგრებლად 

* მყარი ჩამოსხმული კორპუსი 

* რეკომენდირებული კვების წყარო SGA25E12-1W 

* კონექტორები:  

    -  F ტიპის რადიოსიხშირული შესასვლელები 

    - ოპტიკური - FC/APC  

    - კვების ძაბვის მიმწოდებელი ხრახნიანი 
კონექტორი 



თანამგზავრული დიაპაზონის შუალედური სიხშირის სიგნალების 
ოპტიკური გადამცემები/მიმღებები  

  თანამგზავრული ტვ-ს 2 შუალედური სიხშირის გამანაწილებელი აღჭურვილობა 

 

 

 ოპტიკური მიმღებები OR301M, OR301 

* თანამგზავრული ტვ-ს 4 შუალედური სიხშირის  სიგნალის კომპაქტური ოპტიკური 
მიმღებები 

* გაძლიერების ავტომატური რეგულირება ოპტიკური სიგნალის დონის 
მიხედვით 

* თანამგზავრული ტვ-ს მიმღებიდან ან გარე კვების წყაროდან კვება 

* მყარი ჩამოსხმული კორპუსი 

* რეკომენდირებული კვების წყარო SYS1381-1212-W2E 

* კონექტორები :  
 F ტიპის რადიოსიხშირული შესასვლელები 

   ოპტიკური - FC/APC  

   DC AUX - 3.5 mm/1.3 mm DC jack  

OR301M - ჩამონტაჟებული 2x4 მულტისვიჩი        

OR301  - virtual dual 



თანამგზავრული დიაპაზონის შუალედური სიხშირის სიგნალების 
ოპტიკური გადამცემები/მიმღებები  

თანამგზავრული ტვ-ს 2 შუალედური სიხშირის 
გამანაწილებელი აღჭურვილობა 



5/28/14 

თანამგზავრული დიაპაზონის 
შუალედური სიხშირის 

სიგნალების ახალი ოპტიკური 

გადამცემები/მიმღებები  
 
 
 
 
 



თანამგზავრული დიაპაზონის შუალედური სიხშირის სიგნალების 
ოპტიკური გადამცემები/მიმღებები  

მრავალშესასვლელიანი ავტონომიური ოპტიკური გადამცემი TRO001 

* კომპაქტური ოპტიკური გადამცემი 

* ფასისა და ხარისხის ოპტიმალური 
თანაფარდობა 

* მართვა და კონფიგურაცია PC102W 

პროგრამატორის საშუალებით  

 EN 50494/EN 50607 შესაბამისად 

* 4 SAT и DTT შესასვლელები დენის 
გატარებით დისტანციური კვებისთვის  
* რადიოსიხშირული და ოპტიკური 

გამოსასვლელები 

* ლაზერული დიოდის დაძველების 

შუქდიოდური ინდიკაცია 

* მყარი ჩამოსხმული კორპუსი 

* კონექტორები: 

   - F ტიპის რადიოსიხშირული & 

შუალედური სიხშირის შესასვლელი 

   - ოპტიკური - FC/APC  

 

* ინფორმაცია შეკვეთის შესახებ: 

ლაზერის ტიპი    შეკვეთის ნომერი 

TRO001 6F31  6 dBm FP 1310 nm        03807 

TRO001 6D55 6 dBm DFB 1550 nm     03813  

 



 

TRO001A 

 optical transmitter 

RF signal 

 

PC102W programmer 

WEB  control 

&monitoring 

HSA100 

Split band amplifier 

 

HSA100 

Split band amplifier 

 

OD007 

Optical receiver 

Coaxial cables length 

up to 50m 

Optica l 

 splitter 

Wi-Fi 

TV channel amplifiers 

atxxx 

For remote 

monitoring  



თანამგზავრული დიაპაზონის შუალედური სიხშირის სიგნალების 
ოპტიკური გადამცემები/მიმღებები  

თანამგზავრული ტვ-ს 1 შუალედური 
სიხშირის გამანაწილებელი აღჭურვილობა   

ოპტიკური გადამცემი MO001 

* კომპაქტური ფართოზოლიანი ოპტიკური 
გადამცემი 

* ფასისა და ხარისხის ოპტიმალური 
თანაფარდობა 

* SAT и DTT შესასვლელები დენის გატარებით 
დისტანციური კვებისთვი 

* რეგულირებადი გაძლიერება (მხოლოდ 
შუალედური სიხშირის შესასვლელისთვის) 

* შუალედური სიხშირის შესასვლელი დონის 
და ლაზერული დიოდის დაძველების 
შუქდიოდური ინდიკაცია 

* რადიოსიხშირული ტესტის 
გამოსასვლელი/ DTT შესასვლელი პორტი 

* მყარი ჩამოსხმული კორპუსი 

* კონექტორები: 

                     - F ტიპის რადიოსიხშირული 
შესასვლელები & DC გამოსასვლელი  

                     - DC AUX - 5.5 mm/2.1 mm DC jack 

                     - ოპტიკური - FC/APC  

* ინფორმაცია შეკვეთის შესახებ : 
 ლაზერის ტიპი    შეკვეთის ნომერი 

MO001 6F31  6 dBm FP 1310 nm       03806 

MO001 6D55 6 dBm DFB 1550 nm    03809  

 



Optica l 

 splitter 

 

RF 

splitter 

Optica l 

 splitter 

Powering redundancy link 

Splitting ratio  

32 max. 

Splitting ratio 32 max. 

Optical signal  

 regenerator: 

OD007+MO001 

Optica l 

 splitter 

Splitting ratio 

 32 max. 

ოპტიკური გადამცემი MO001 



თანამგზავრული დიაპაზონის შუალედური სიხშირის სიგნალების 
ოპტიკური გადამცემები/მიმღებები  

  

* თანამგზავრული ტვ-ს შუალედური სიხშირისა და 
DTT სიგნალების კომპაქტური ოპტიკური მიმღები 

* ფასისა და ხარისხის ოპტიმალური თანაფარდობა  

* გაძლიერების ავტომატური რეგულირება მიბმული 

გამსასვლელ რადიოსიხშირულ დონეზე. 
* გამოსასვლელი რადიოსიხშირული დონის 
შუქდიოდური ინდიკაცია 

* მყარი ჩამოსხმული კორპუსი 

* კონექტორები: 

F ტიპის რადიოსიხშირული & DC IN გამოსასვლელი  

DC AUX - 3.5 mm/1.3 mm DC jack 

(გადასვლა 5.5 mm/2.1 mm კომპლექტში) 

ოპტიკური - FC/APC  

 ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები 

 ოპტიკური შესასვლელი: 

 - ტალღის სიგრძე 1100-1600 nm 

 - ოპტიკური დონე შესასვლელზე* (გაძლიერების ავტომატური რეგულირების 
დიაპაზონი)-15...0 dBm 

 - ხმაური დენის სპექტრული სიმკვრივე ≤ 7.0 pA/√Hz 

 რადიოსიხშირული გამოსასვლელი: 

 - სიხშირული დიაპაზონი 47-2400 MHz 

- დონე (გაძლიერების ავტომატური რეგულირების დიაპაზონი) თანამგზავრული ტვ შს 
30 ტრენსპ-თვის. 70 dBµV (თითო ტრანსპონდერზე); 85 dBµV (შეჯამებული სიმძლავრე) 

 - კვების ძაბვა/მოხმარებული დენი      10 V...20 V / 60 mA макс. 

ოპტიკური მიმღები OD007 



სპექტრული აღჭურვილობის 
გამაძლიერებლები  



საანძე ნაკეთობები 

UHFდა VHF 

დიაპაზონების 
გამაძლიერებლები  



AB010 
UHF საანძე გამაძლიერებელი ფიქსირებული 
გაძლიერებით 14 dB 

AB011 
UHF საანძე გამაძლიერებელი გადასართველი 

გაძლიერებით 26 дБ  
 

 

              

                   LTE  სიგნალების დახმშობი 
ჩამონტაჟებული ფილტრი AB010L  და АВ011L 

 
ერთშესასვლელიანი წინასწარ გამაძლიერებლები с 
ხმაური ექსტრემალურად დაბალი კოეფიციენტით 

 კვება გამოსასვლელი კონექტორის საშუალებით 

 

პლასტიკურ ყუთში მოთავსებული ეკრანირებული 

ლითონის კორპუსი  
 

UHF დიაპაზონის 
გამაძლერებლები  

AB010 და AB011 



მრავალშესასვლეიანი 
გამაძლიერებლები 



 

MA080L   

შესასვლელთა რიცხვი– 3, FM+VHFIII+UHF  

MA081L  

შესასვლელთა რიცხვი– 3, FM - VHFIII+2xUHF  

MA082L   

შესასვლელთა რიცხვი– 2, FM - VHFIII+UHF  

 

 LTE  სიგნალების დამხშობი ჩამონტაჟებული ფილტრი 

 

 რეგულირებადი ატენუატორები ყოველ შესასვლელზე 

  

 კვება გამომავალი კონექტორის საშუალებით 

 

მრავალგამოსასვლელიანი 
გამაძლიერებლები 



LTE  სიგნალების დამხშობი 
ჩამონტაჟებული ფილტრი 

რეგულირებადი ატენუატორები ყოველ 
შესასვლელზე 

მუდმივი ძაბვის გადატვირაზე დაცვა და 
ინდიკაცია  

წინასწარი გამაძლიერებელზე კვების 
მიწოდება UHF შესასვლელის საშუალებით, 

მართვადი 

მაქს. გამოსასვლელი დონე IMD3 112 dBμV.  

მრავალგამოსასვლელიანი გამაძლიერებლები 

 MA048LC, MA049L, MA050L  

MA048LC – 4 შესასვლელი FM+VHFIII+UHF1*+UHF2** 

MA049L – 3 შესასვლელი FM+VHFIII+UHF 

MA050L – 2 შესასვლელი (FM&VHFIII)+UHF  
•*- UHF1 სიხშირული დიაპაზონი 470-766 MHz 

•** - UHF2 სიხშირული დიაპაზონი 470-790 MHz 



UHF მრავალზოლიანი გამაძლიერებლების შესასვლელი MA048LC, 

MA049L, MA050L 



მრავალშესასვლელიანი გამაძლიერებლები 

 MA074L, MA075L, MA076L, MA077LC  

 

მაქს. გამოსასვლელი დონე IMD3=60 dB 

(DIN45004B) - 121 dBμV 

Frequency range up to 790 MHz. 

 

MA074L 

5 შესასვლელი FM + VHFIII + UHF + UHF1* + 

UHF2** 

* - UHF1 სიხშირული დიაპაზონი 470-590 MHz 

** - UHF2 სიხშირული დიაპაზონი 590-790 MHz 

     

MA075L  

3 შესასვლელი FM + VHFIII + UHF  

 

MA076L  

4 შესასვლელი FM + VHFIII + UHF + UHF  

 

MA077LC  

5 შესასვლელი FM + VHFIII + UHF + UHF + UHF  

 



დიაპაზონის 

დამყოფი 

გამაძლიერებლები  

 



დიაპაზონის დამყოფი საშუალო  

სიმძლავრის გამაძლიერებლები, HS004  

  

HS004L – მაქს. გამოსასვლელი დონე IMD3=60 

dB (DIN45004B)  121 dBμV 

გაძლიერების კოეფიციენტი 36-39dB(VHF), 

                                              39-44dB(UHF)  

LTE  სიგნალების დახმშობი ჩამონტაჟებული 
ფილტრი 

 

VHF და UHF დიაპაზონებში გაძლიერებისა და 
დახრის გაძლიერების ცალკე რეგულირება 

 

 შესამოწმებელი წერტილი შესასვლელსა და 
გამოსასვლელზე 

 

 



დიაპაზონის დამყოფი საშუალო 

 სიმძლავრის გამაძლიერებლები  HS005L  

  

HS005L – მაქს. გამოსასვლელი დონე IMD3=60 

dB (DIN45004B) 115 dBμV 

გაძლიერების კოეფიციენტი 30 dB(VHF), 

                                             34 dB(UHF) 

 

LTE  სიგნალების დახმშობი ჩამონტაჟებული 
ფილტრი 

 

VHF და UHF დიაპაზონებში გაძლიერებისა და 
დახრის გაძლიერების ცალკე რეგულირება 

 

შესამოწმებელი წერტილი გამოსასვლელზე 

 

 

 



სატელევიზიო არხების 

ზემაღალი 

სელექტიურობის 

გამაძლირებლები 

 



სატელევიზიო არხების უმაღლესი სელექციურობის 

გამაძლიერებლები at440 

 

ოთხი სექცია 8 MHz ზოლის სიგანით 

 

არხების გადაწყობის სიხშირული დიაპაზონი 470-790 MHz.  

 

LTE  სიგნალების დახმშობი ჩამონტაჟებული ფილტრი 
ზედაპირული და აკუსტიკური ტალღის ფილტრები ციფრული და 
ანალოგური სატელევიზიო არხების დამუშავების მაღალ სელექტიურობას 
უზრუნველყოფენ 

ყოველ სექციას გააჩნია გაძლიერების ავტომატური რეგულირების 
ჩამონტაჟებული სისტემა  და გამოსასვლელი დონის დამოუკიდებელი 
რეგულატორი  (დონე, ტიპიური 82 dBμV). 
 



 ფართოზოლიანი 

გამაძლიერებლები 

TERRA 

 



AS036  

ორი გამოსასვლელით 

AS038  

с ოთხი გამოსასვლელით 

AS036R65  

ორი გამოსასვლელით; #1 

გამოსასვლელიდან პასიური უკუ არხი 
AS038R65  

ოთხი გამოსასვლელით; #1 

გამოსასვლელიდან პასიური უკუ არხი AS039  

ორი გამოსასვლელით 

AS039L   

LTE  სიგნალების დახმშობი ჩამონტაჟებული 
ფილტრი 

ბინის ქსელის გამაძლიერებლები 

ბინის ქსელის გამაძლიერებლები 

AS036, AS038, AS039 



ბინის ქსელის გამაძლიერებლები 

AS036, AS038, AS039 



საშუალო სიმძლავრის  გამაძლიერებლები HA024, HA024R30, HA024R65 

ჩამონტაჟებული თანაბარი გაძლიერებისა და  ამპლიტუდურ-სიხშირული  
მახასიათებლების დახრის  რეგულატორები 

 

უზრუნველყოფს პირდაპირი არხის  გაძლიერების  კასკადშორის  
გადართვას,  გაძლიერების  კოეფიციენტის  შემცირებას და ამასთან არ 
აუარესებს გამაძლიერებლის ხმაურის კოეფიციენტს 

 

თანამგზავრული ტვ-ს გამოსასვლელი დონე CSO (EN50083-3) - 97 dBμV 
 

სახლის გამაძლიერებლები 



ჩამონტაჟებული თანაბარი გაძლიერებისა და  
ამპლიტუდურ-სიხშირული  მახასიათებლების დახრის  
რეგულატორები 

 

მართვადი პირდაპირი არხის გაძლიერება  

 

მართვადი აქტიური ან პასიური უკუ არხი,  

თანამგზავრული ტვ-ს გამომავალი დონე, CSO (EN50083-

3) – 101 dBμV 

სახლის გამაძლიერებლები 

საშუალო სიმძლავრის  გამაძლიერებლები HA127, HA127R30 и HA127R65 

HA127  

უკუ არხის გარეშე 

HA127R30  

 აქტიური უკუ არხი 30 MHz  

HA127R65  

 აქტიური უკუ არხი 65 MHz 



დიდი სიმძლავრის  გამაძლიერებლები HA210 

თანამგზავრული ტვ-ს გამოსასვლელი 

დონე, CSO (EN50083-3)- 107 dBμV (for 42 ch.) 

 

გაძლიერება 36 dB 

 

ორტაქტიანი გამოსასვლელი კასკადი 

 

ჩამოსხმული კორპუსი 

სახლის გამაძლიერებლები 



სახლის გამაძლიერებლები 

დიდი სიმძლავრის  გამაძლიერებლები HA209, HA209R, HD209, HD209R 

HA209 - ქსელიდან კვება; 
 უკუ არხის გარეშე 

 

HA209R30; HA209R65 -

ქსელიდან კვება;  უკუ 
არხით 30 MHz და 65 MHz 

 

HD209 - დინსტანციური 
კვება ; უკუ არხის გარეშე 

 

HD209R30; HD209R30 - 

დინსტანციური კვება; უკუ 
არხით 30 MHz и 65 MHz 

თანამგზავრული ტვ-ს გამოსასვლელი დონე, CSO (EN50083-3)– 109 dBμV 

სიხშირული დიაპაზონი 47-1002 MHz . 

 

გადართვადი 1 dB ბიჯით, თანაბარი გაძლიერების  და ამპლიტუდურ-სიხშირული 

მახასიათებლების  დახრის უწყვეტი რეგულატორები უზრუნველყოფენ მუშაობის 

მაღალ სტაბილურობას.   



დიდი სიმძლავრის  გამაძლიერებლები BA214 

 თანამგზავრული ტვ-ს მაღალი გამომავალი დონე, CSO (EN50083-3)  - 115 dBμV (for 42 

ch.)  

გაძლიერება - 41dB 

GaAs ორტაქტიანი გამოსასვლელი კასკადი  
კასკადშორისი შემასუსტებელი, ამპლიტუდურ-სიხშირული მახასიათებლის დახრის 
კორექტორი და ამპლიტუდურ-სიხშირული მახასიათებლის დახრისა და გაძლიერების 
რეგულატორები. 
ტენდამცავი ეკრანირებული ჩამოსხმული კორპუსი 

სახლის გამაძლიერებლები 



 LTE სიგნალების 

ჩამხშობი 

ფილტრები 



LTE ფილტრები LF001 

 
გატარების ზოლი           5-790 MHz  

დანაკარგები გატარების ზოლში  – 3 dB 

დანაკარგები, ტიპიური 821 MHz – 60 dB-

ზე 

დანაკარგები, ტიპიური 1000 MHz– 65 dB-

ზე 

 

გამავალი დენი 

24 V;  100mA max 

გარე მონტაჟისთვის 



  LTE ფილტრები LF002 

 
გატარების ზოლი  5-790 MHz,  

დანაკარგები გატარების ზოლში– 3,5 dB 

დანაკარგები,  ტიპიური 821 MHz – 25 dB-ზე 

დანაკარგები,  ტიპიური 1000 MHz –25 dB-ზე 

 

გამავალი დენი 

24 V; 100mA max 

 

ძალიან კომპაქტური დიზაინი 

L 41 mm, D 13 mm 



LTE ფილტრები LF003 

 

გატარების ზოლი           5-782 MHz  

დანაკარგები გატარების ზოლში– 3 dB-

ზე 

დანაკარგები, ტიპიური  813 MHz  – 60 

dB-ზე 

დანაკარგები, ტიპიური 1000 MHz– 70 

dB-ზე 

გამავალი დენი  

24 V; 100mA max 

გარე მონტაჟისთვის 

 



  LTE ფილტრები LF004 

LF004 კერამიკული ფილტრი 
გატარების ზოლის  ბოლოში 
ძალიან  მკვეთრი მოჭრით 

 

განავალი დენი 24 V; 100mA max 

 

გარე მონტაჟისთვის 

 



LTE 700  ფილტრები TF006A 

TF006A  შეესაბამება  მოთხოვნებს 
ETSI EN303354 

 

გამავალი დენი 24 V; 100mA max 

 

შიდა მონტაჟისთვის 

 

ეკრანირებული ლითონის კორპუსი 



კითხვები 

თქვენი სურვილები 



გმადლობთ თქვენი 

ყურადღებისთვის 

Ačiū už dėmesį 
Thank you for your attention 

 


