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Szerokopasmowa antena reflektorowa 

Szerokopasmowa antena DIGITmax HD 

przeznaczona jest do odbioru cyfrowych (DVB-T)  

i analogowych sygnałów telewizyjnych oraz radiowych 

FM w zbiorowych oraz indywidualnych instalacjach 

antenowych. Jest szczególnie przydatna na obszarach, 

gdzie z jednego kierunku lub kierunków zbli�onych 

nadawanych jest kilka programów telewizyjnych. 

Antena wyst�puje w trzech wykonaniach: 

• DIGITmax HD – antena pasywna bez 

wbudowanego przedwzmacniacza 

antenowego 

• DIGITmax HD/P15 – antena aktywna  

z wbudowanym przedwzmacniaczem 

antenowym o wzmocnieniu 15dB 

• DIGITmax HD/P25 – antena aktywna  

z wbudowanym przedwzmacniaczem 

antenowym o wzmocnieniu 25dB 

 

Dostarczona antena jest całkowicie 

zmontowana, a dzi�ki zawiasowemu mocowaniu 

reflektorów do belki no�nej, rozło�enie anteny jest 

niezwykle szybkie i proste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGITmax HD 

� Przystosowana do odbioru cyfrowej TV naziemnej – 

DVB-T 

� Szeroki zakres odbieranych cz�stotliwo�ci RTV 

� Doskonały odbiór odległych stacji nadawczych 

dzi�ki du�emu zyskowi i kierunkowo�ci 

� Wbudowany symetryzator lub przedwzmacniacz 

antenowy 

� Wysoka odporno��  na wiatr i warunki 

atmosferyczne 

� Nowoczesna, lekka i stabilna konstrukcja 

� Bardzo łatwy monta� i podł�czenie anteny 

 

 

CERTYFIKAT ISO 9001 

 

RoHS 
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PARAMETRY TECHNICZNE 

*dotyczy tylko anten DIGITmax HD/P15, DIGITmax HD/P25. 
 
CHARAKTERYSTYKA DOOKÓLNA ANTENY 
 

 

Typ  DIGITmax HD DIGITmax HD/P15 DIGITmax HD/P25 

Zakres odbieranych cz�stotliwo�ci MHz 88-862 
(FM+VHF+UHF) 

Zysk / 
skuteczno�� * 

K6 ÷ k12 dB 6,0 20,0 32,0 
K21 ÷ k39 dB 10,5 24,0 36,0 
K40 ÷ k69 dB 11,0-14,0 24,0-26,0 36,0-39,0 

Kod barwny typu anteny / - �ółty czerwony 
Polaryzacja  / pozioma (H)  
Rozwarto��  wi�zki 3 dB(UKF, 
płaszczyzna pozioma) °(deg) 45,0 

Stosunek promieniowania – przód / tył dB 29,0 
Współczynnik szumów dB - 4,5 3,5 

Max. poziom 
sygnału TV na 
wyj�ciu 

2 programy TV dBuV - 110 104 
3 programy TV dBuV - 108 102 
4 programy TV dBuV - 107 101 
6 programów TV dBuV - 105 100 

Zdalne zasilanie wew. przedwzmacniacza 
antenowego poprzez kabel koncentryczny 
i zwrotnic� zasilania 

V/mA - +12/30 +12/46 

�rednica masztu  mm 25-60 
Obci��enie od wiatru N max. 120 
Waga anteny kg 2,25 
Wymiary anteny rozło�onej mm 820 x 740 x 220 
Wymiary opakowania – karton  mm 750 x 529 x 220 
Impedancja zacisków wyj�ciowych 
(wewn�trzny symetryzator) � 75  

Typ zł�cza wyj�ciowego  / gniazdo „F” 

Wyposa�enie standardowe / zasilacz sieciowy ze zwrotnic� zasilania we wtyku TV*, instrukcja 
instalacji 

Parametry techniczne mog� ulec zmianie bez wcze�niejszego powiadomienia. 


