
 

[Wpisz tutaj] 
 

Karta katalogowa 

RACK-SAT 0916 PT 

Multiswitch kaskadowy 9 x 16 do montażu w stojakach rack 19” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis: 

Półka wys. 2RU do montażu w stojakach rack 19” 

wyposażona w aktywny multiswitch kaskadowy 

DRC 0916 oraz w pasywny tor sygnałów 

terrestrialnych. Posiada dziewięć wejść 

sygnałowych. 

Urządzenie jest przeznaczone do dystrybucji 

sygnałów z dwóch satelitów oraz sygnałów  

DVB-T/T2, UKF FM, DAB na 16 portów 

abonenckich przy zachowaniu minimalnego 

tłumienia sygnałów SAT. Pasywny tor terrestrialny 

wymaga podłączenia zewnętrznego wzmacniacza 

lub innej półki RACK-SAT. 

Do każdego portu abonenckiego można 

podłączyć odbiornik satelitarny DVB-S/S2/S2X 

albo inne urządzenie z tunerami dla sygnałów 

satelitarnych lub terrestrialnych. 

Rozwiązanie dedykowane do zbiorowych instalacji 

multiswitchowych. 

 Wyposażona w multiswitch kaskadowy do 
dystrybucji sygnałów z 8 torów satelitarnych 
oraz sygnałów terrestrialnych. 

 Zintegrowany w multiswitchu wzmacniacz SAT 
zapewnia niskie tłumienie sygnałów 
satelitarnych. 

 Wbudowana preemfaza sygnałów w celu 
kompensacji tłumienia kabla dla wysokich 
częstotliwości. 

 Pasywny tor sygnałów terrestrialnych. 

 Wysokie parametry ekranowania zgodnie z 
Klasą A. 

 Kompaktowe wymiary połączone z wygodną 
obsługą złączy F. 

 Wyprodukowana na komponentach firmy  
WISI Communications GmbH (Niemcy). 

To urządzenie spełnia wymogi określone przez: 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 6 listopada 2012r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dziennik Ustaw 2012r. poz. 1289) 
 

Więcej na www.rozporzadzeniebudynkowe.pl 
 

Podstawowe komponenty: 

Multiswitch DRC 0916 

 

inside 

http://wisi.pl/multiswitche/
http://www.rozporzadzeniebudynkowe.pl/


 
 

 

RACK-SAT 0916 PT 

 

DANE TECHNICZNE 

Tory sygnałowe SAT – IF 

Ilość wejść: 8 szt. 

Ilość wyjść: 0 szt. (nie wykonano wyjść) 

Pasmo pracy 950 .. 2400 MHz 

Tłumienie przelotowe SAT -2 dB ± 2 dB (nie wykon. wyjść) 

Izolacja torów SAT - SAT 30 dB typ. 

Odbicie wsteczne SAT > 10 dB 

Tor sygnałowy TERR. 

Ilość wejść: 1 szt. 

Ilość wyjść: 0 szt. (nie wykonano wyjścia) 

Pasmo pracy 5 .. 862 MHz 

Tłumienie przelot. Terr. -4 dB (nie wykonano wyjścia) 

Izolacja torów Terr. - SAT 30 dB typ. 

Odbicie wsteczne Terr. > 10 dB 

Porty abonenckie 

Liczba wyjść 16 szt. 

Pasmo pracy 5 .. 2400 MHz 

Typ toru Terr. pasywny 

Tłumienie sygnałów SAT -2 .. +2 dB 

Tłumienie sygnałów Terr. -30 dB (± 3 dB) 

Max. poziom wyj. SAT 80 dBµV (na porcie abonenckim) 

Max. poziom wyj. Terr. 80 dBµV (na porcie abonenckim) 

Odbicie wsteczne SAT > 10 dB 

Odbicie wsteczne Terr. > 10 dB 

Sygnały sterujące 14/18V, 0/22kHz, DiSEqC 1.0 

Pobór prądu z odbiornika 
SAT 

45 mA 

Złącza 

Złącze F 25 szt. 

Złącze zasilania 230V IEC 60320 typ C14 

  

Dane ogólne 

Napięcie zasilania 230 V AC 

Pobór mocy max. < 0,2 W 

Współcz. ekranowania Klasa A (PN/EN 50083-2) 

Impedancja 75 Ω 

Zakres temp. pracy -20 .. 55 °C 

Waga  3,8 kg 

Wymiary (W x S x G) 88 x 483 x 370mm 

  

 

 

 

Półka systemu RACK-SAT  
z multiswitchem DRC 09xx. 

  RACK-SAT 0916 AT /  
  RACK-SAT 0924 AT /  
  RACK-SAT 0924 PT1 . 

W instalacjach TV-SAT wykonywanych zgodnie z 

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, 

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 6 listopada 2012r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

rekomenduje się następujące wejściowe 
parametry sygnałów do tej półki: 
 
Średni poziom sygnałów SAT  ≥ 80 dBµV 

(dla każdego toru SAT) 

 
Poziomy sygnałów TERR: 

 DVB-T/T2 i DAB  ≥ 106 dBµV 

Przykładowy schemat aplikacyjny 

.   .   .  

Panel przełącznicy RACK-SAT 32F 


