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Mikrowzmacniacze szerokopasmowe o regulowanym
wzmocnieniu WSA-830/ -833

• Prosta możliwość zwiększenia liczby gniazd w mieszkaniu lub podłączenia dodatkowych abonentów
dowolnej instalacji antenowej

• Wzmacnianie sygnałów zakresów FM i TV
• Mikrowzmacniacze o znakomitych parametrach:

- wysoki poziom sygnału wyjściowego
- niski współczynnik szumów
- równomierne wzmocnienie sygnałów wszystkich kanałów TV i radia UKF
- wysoki poziom wyjściowy zapewniający odporność na przesterowanie dużą liczbą sygnałów
- regulacja wzmocnienia
- zasilanie z zewnętrznego zasilacza wtyczkowego lub za pośrednictwem kabla koncentrycznego
- sygnalizacja napięcia zasilania
- wewnętrzny rozgałęźnik wyjściowy (WSA-830)
- tłumienie sygnałów powyżej 862 MHz (odporność na zakłócenia telefonii komórkowej)

• 2 wykonania o różnych wartościach wzmocnienia
• Odporne na działanie ładunków elektrostatycznych
• Małe rozmiary

Przeznaczenie
• Instalacje indywidualne:

- przedwzmacniacz słabych sygnałów z anteny lub zwrotnicy antenowej
- wzmacniacz sygnałów do kilkunastu gniazd RTV

• Sieci TV kablowej:
- zwiększenie liczby gniazd w mieszkaniu
- podłączenie dodatkowych abonentów
- wzmacniacz końcowy w domkach jednorodzinnych

Mikrowzmacniacze WSA-800 przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach zamkniętych

Konstrukcja
Układ elektroniczny mikrowzmacniaczy WSA-800 skonstruowano w oparciu o najnowocześniejsze stopnie
wzmacniające renomowanych firm zachodnich. Wszystkie elementy elektroniczne zamontowano przy użyciu
technologii SMD na jednej płytce drukowanej. Płytka umieszczona jest w masywnym korpusie odlewanym ze
stopów aluminium. Korpus zapewnia wysoką skuteczność ekranowania oraz odporność mechaniczną.

Wzmacniacz zabezpieczony jest przed przepięciami. Połączeń zewnętrznych dokonuje się za pomocą złącz typu F
75 Ω.

Na bocznej ściance obudowy umieszczono gniazdo typu WS do podłączenia zewnętrznego zasilacza.
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Parametry

Parametry (przy napięciu zasilania 12V)                     WSA-830               WSA-833

Zakres częstotliwości                                        47 ÷ 862 MHz

Wzmocnienie                2 x 30 (±2) dB              33  ±2 dB

Zakres regulacji wzmocnienia                                            14 ±4 dB

Współczynnik szumów                                           typ. 5,5 dB

Maksymalny poziom sygnału wyjściowego
- dla 2 kanałów TV
- dla 42 kanałów TV

                           
                2 x 108 dBμV
                 2 x 85 dBμV

                      
             112 dBμV
              89 dBμV

Napięcie zasilania                                   + 9 ÷ 12 V / 125 mA

Impedancja we. i wy.                                                75 Ω

Typ złączy we. i wy.                                                F 75
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Przykładowe zastosowania


