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Konwerter sygnału TV naziemnej 
 
 

PNK-802 RoHS 

 
 
 

PNK-802 to konwerter sygnału o częstotliwości 

radiowej w standardzie PAL (D/K i B/G) oraz DVB-T, 

przeznaczony do stosowania w instalacjach anten odbiorczych. 

Urządzenie przekształca częstotliwość odbieranego sygnału TV 

na częstotliwość określoną przez użytkownika bez zmiany 

modulacji i szerokości odbieranego sygnału. PNK-801 działa w 

zakresie częstotliwości wejściowej i wyjściowej od kanału S01 

do K69 (standard D/K) lub od S1 do K70 (standard B/G) i od 

kanału S1 do K69 s standardzie DVB-T. PNK-802 może działać 

jako samodzielne urządzenie lub jako „mini stacja czołowa” – 

skrzynka UMS-1200. W pierwszym przypadku wymaga 

zewnętrznego zasilacza sieciowego (+12 CVD/250 mA), a w 

drugim wykorzystuje zasilanie ze skrzynki UMS-1200. Napięcie 

zasilające dostarczone jest przez gniazdo DC na tylnej ściance 

urządzenia obok wyjścia RF. 

Do ustawiania parametrów służą dwa przyciski i 

wyświetlacz LED na panelu przednim. Poniżej wyświetlacza 

znajduje się pokrętło tłumika do ustawiania poziomu sygnału 

wyjściowego w zakresie 0 - 20 dB. 

                                                                                                      Konwerter PNK-802 przeznaczony jest wyłącznie do stosowania  

                                                                                              wewnątrz pomieszczeń. 

 
 

 Obsługuje sygnały telewizji analogowej i cyfrowej (DVB-T) 

 
 Programowanie za pomocą dwóch przycisków i wyświetlacza LED 

 
 Obsługuje standardy TV – B/G; D/K 

 
 Możliwość stosowania zewnętrznego zasilacza 

 
 Wbudowana funkcja regulacji sygnału wyjściowego 

 
 Możliwość instalacji i zasilania ze skrzynki 

UMS-1200 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

TYP PNK-802 
Zakres częstotliwości wejściowej:  

MHz 
 

(S01-K69); 
 

111,25 -855,25  standard PAL D/K 
 standard PAL B/G MHz (S1-K69); 105,25 -855,25 
 standard DVB-T / raster MHz (S1-S8); 110-174 / 8MHz1,2 

MHz (K5-K12); 174-230 / 7MHz1 
MHz (K6-K12); 174-230 / 8Hz2 
MHz (S9-S38); 230-474 / 8MHz1,2 
MHz (K21-K69); 474-858 / 8MHz1,2 

Zakres częstotliwości wyjściowej:  
MHz 

 
(S01-K69); 

 
111,25 -855,25  standard PAL D/K 

 standard PAL B/G MHz (S1-K70); 105,25 -863,25 
 standard DVB-T / raster MHz (S1-S8); 110-174 / 8MHz1,2 

MHz (K5-K12); 174-230 / 7MHz1 
MHz (K6-K12); 174-230/ 8MHz2 
MHz (S9-S38); 230-474 / 8MHz1,2 
MHz (K21-K69); 474-858 / 8MHz1,2 

Maks. poziom wejściowy - PAL dBµV 90 
Maks. poziom wejściowy - DVB-T dBµV 80 
Maks poziom wyjściowy - PAL dBµV 90 ±3 
Maks poziom wyjściowy - DVB-T dBµV 80 ±3 
Regulacja poziomu wyjściowego dB 20 
Stabilność częstotliwości nośnej wizji kHz ±50 
Selektywność filtrów toru cz. pośredniej (względem fo) dB/MHz 35/12

Poziom zakłóceń przy 16 dBc podnośnej audio dla PAL dB 58

Współczynnik C/N dla PAL dla poziomu wejściowego 70dBV dB 53

Parametry sygnału wyjściowego DVB-T  
/ 

 
1,0e-4 Stopa błędów - BER 

 Współczynnik błędów modulacji - MER dB 27

 Współczynnik C/N dB 52

Szum fazowy Uout = 100dBμV przy 1kHz dBc 65

Impedancja We/Wy     /  75/75

POZOSTAŁE 
Zasilanie VDC / mA 12,0/250 
Złącza wejściowe/wyjściowe / Gniazdo F/Gniazdo F 
Temperatura pracy C -10…+55 
Wymiary mm 30 x 133 x 88 mm 
Waga kg                          1,1 

Opakowanie / karton 

 

1- Europejski zakres częstotliwości i raster 
2- Zakres częstotliwości OIRT i raster 
3- Mediana częstotliwości kanału 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia 
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