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Instrukcja Obs³ugi

WZMACNIACZ
WIELOZAKRESOWY

WWK-861

Gdañskie Zak³ady Teleelektroniczne "TELKOM-TELMOR" Sp. z o.o.
80-425 Gdañsk, ul. Mickiewicza 5/7

tel.: (0 58) 690 93 09, fax: (0 58) 690 93 89, e-mail: handlowy@telmor.pl

PRZYK£ADOWE ZASTOSOWANIA WWK-861

75�

MODULATOR
A/V

ODBIORNIK
CYFROWY TV SAT

MAW 800 np. POLSAT

A/V
np. CYFRA +MAW 800

MODULATOR

ODBIORNIK
CYFROWY TV SAT

Antena dookólna UKF
ADFM - 2

Antena pasmowa VHF
ATV 12/k.10-12

Kierunek 1
Antena pasmowa UHF

ATV 16/k.21...60

Kierunek 2
Antena pasmowa
ATVS 15/k.40...60

„Kablowa sieæ rozdzielcza”
(odga³êŸniki OKF, rozga³êŸniki RM,

gniazda abonenckie GA-35, multitapy MUP i MUK)
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Gratulujemy Pañstwu zakupu wzmacniacza wielozakresowego WWK-861!
Nasze urz¹dzenia produkowane s¹ z zapewnieniem najwy¿szych œwiatowych
standardów i spe³niaj¹ wszelkie wymogi certyfikatów oraz homologacji przewidziane
dla tego typu urz¹dzeñ.
Wyrób opracowano i wyprodukowano zgodnie z procedurami ISO-9001, z
zastosowaniem podzespo³ów najnowszej generacji.

¹ æ

.

Wszelkie uwagi dotycz ce wyrobu prosimy kierowa na adres e-mail:
handlowy@telmor.pl

I. Przeznaczenie wzmacniacza

Wzmacniacz WWK-861 przeznaczony jest dla instalacji antenowych do odbioru
naziemnych programów TV analogowych oraz cyfrowych w domkach
jednorodzinnych, rezydencjach, hotelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych,
szko³ach, szpitalach, itp. nawet, gdy znajduj¹ siê one w miejscach o trudnych
warunkach odbioru, w których wystêpuj¹ sygna³y o zró¿nicowanych poziomach,
nadawane z kilku kierunków. Zastosowanie wzmacniacza WWK-861 umo¿liwia
odbiór tych sygna³ów, wyrównywanie ich poziomów oraz wzmocnienie. Wzmacniacz
WWK-861 mo¿e byæ stosowany samodzielnie, b¹dŸ jako czêœæ instalacji
multiswitchowej (instalacja 2,4 GHz) lub czêœæ prostej stacji czo³owej (instalacja 861
MHz).

S1, S2, S3

P1...P6

- prze³¹cznik torów kana³owych

- tory kana³owe zakresu UHF

S4 - prze³¹cznik zakresów wej.
UHF3 (UHF / VHF+UHF)

UHF1, UHF2, UHF3

ATT

- wejœcia anten UHF

wejœcie anteny FM

- t³umik

VHF
BI/FM

- wejœcie anteny VHF

-
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21
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0

S1 S2 S3

S4

WWK-861WWK-861
MULTIBAND AMPLIFIERMULTIBAND AMPLIFIER

Panel zasilacza Bezpiecznik sieciowy Panel g³ówny

Rezystor zakoñczeniowy

PARAMETRY TECHNICZNE

WEJŒCIA
WWK–861

BI/FM VHF UHF1, UHF2 UHF3

Zakres czêstotliwoœci 47÷108 MHz 174÷230 MHz

470÷862 MHz
6 przestrajanych

torów
kana³owych*

470÷862 MHz

Wzmocnienie 24 �2 dB 35 �2 dB 43 �3 dB 30 �2 dB

Regulacja wzmocnienia
w torach

brak
-20 dB
p³ynna

-20 dB
p³ynna

0, -3, -6 dB
skokowa

Selektywnoœæ torów
kana³owych UHF
(t³umienie przy odstrojeniu

�20MHz od czêstotliwoœci
œrodkowej)

— — � 22 dB —

Wspó³czynnik szumów 3 dB 3 dB 5 dB —

Poziom wejœciowy max.** 79 dBµV 85 dBµV 81 dBµV 88 dBµV

Poziom wejœciowy min.***
- dla S/N>30dB
- dla S/N>45dB

35 dBµV
50 dBµV

35 dBµV
50 dBµV

37 dBµV
52 dBµV

—
—

Separacja miêdzy
wejœciami:

- UHF - UHF
- BI/FM/VHF - UHF
- BI/FM – VHF

� 25 dB

� 50 dB

� 30 dB

Max. poziom wyjœciowy:
- dla 2 sygna³ów TV
- dla 6 sygna³ów TV (DIN
45004B (-60dB))

103 dBµV
—

108 dBµV
—

112 dBµV
107 dBµV

112 dBµV
107 dBµV

Zasilanie przedwzmac-
niaczy / max. pr¹d

brak brak
12 V DC / 50 mA

na ka¿de
wejœcie

12 V DC / 50 mA

Impedancja wej. / wyj. 75 � / 75 �

Zakres temp. pracy - 10...+ 50�C (263...323K)

Zasilanie / Moc � 230 V, 50 Hz / 8 W

Wymiary / Masa 225 x 130 x 50 mm / 0,75 kg

*) dozwolone po³¹czenia torów kana³owych z wejœciami antenowymi przedstawiono w Tabeli 2
**) dla wy¿szych poziomów wejœciowych z anteny, konieczne jest zastosowanie zewnêtrznego t³umika na

wejœciu
***) dla ni¿szych poziomów wejœciowych zaleca siê zastosowanie przedwzmacniacza antenowego

UTYLIZACJANIEPOTRZEBNEGO SPRZÊTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Taki symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, ¿e produkt nie mo¿e by traktowany
jako odpad komunalny, lecz powinien byæ dostarczony do odpowiedniego punktu zbiórki sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego, w celu przerobu i odzysku odpadów.

W krajach Unii Europejskiej i pozosta³ych krajach europejskich s¹ odrêbne systemy segregacji
odpadów przeznaczone do utylizacji sprzêtu elektrycznego i elektronicznego. Przez takie pro
ekologiczne zachowanie zapobiegaj¹ Pañstwo potencjalnym negatywnym wp³ywom na
œrodowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi, jakie mog³yby wyst¹piæ w przypadku niew³aœciwego
procesu sk³adowania tego produktu. Przez zagospodarowanie materia³ów oszczêdzamy
równie¿ surowce naturalne. Aby uzyskaæ bardziej szczegó³owe informacje na temat przerobu i
odzysku materia³ów elektronicznych z tego produktu, proszê skontaktowaæ siê z urzêdem miasta
lub gminy, lokalnym zak³adem utylizacji sprzêtu elektrycznego i elektronicznego lub ze sklepem,
w którym produkt zosta³ zakupiony.

IO-7538-107-01 A

2713-2902-181

IO-7538-107-01 A

2713-2902-181



- 6 - - 3 -

II. Pod³¹czenie i uruchomienie wzmacniacza

Pod³¹czenie i uruchomienie wzmacniacza WWK-861 mo¿na rozpocz¹æ po
zainstalowaniu stosownych anten odbiorczych. W³aœciwy dobór anten bêdzie mo¿liwy
po dok³adnym rozpoznaniu warunków odbioru, tzn.:

· Iloœci stacji telewizyjnych dzia³aj¹cych w danym regionie oraz numerów
kana³ów TV, na których transmitowany jest sygna³.

· Poziomów sygna³ów odbieranych ze stacji zadecyduj¹ o ew. zakupie
anteny kierunkowej o du¿ym zysku, lub monta¿u stosownego
przedwzmacniacza.

Ze wzglêdu na du¿e wzmocnienie w torach UHF (43 3dB), zaleca
siê, aby wzmocnienie przy³¹czanych do wejœæ UHF przedwzmacniaczy
antenowych nie przekracza³o 20dB (np. antena ASR-860P15,
przedwzmacniacz PAK-820). W przypadku, gdy wystêpuje koniecznoœæ
uzyskania wiêkszego wzmocnienia, dopuszczalne jest zastosowanie
przedwzmacniacza PAR-825.
· Usytuowania stacji nadawczych w terenie w przypadku, gdy sygna³y s¹

odbierane z ró¿nych kierunków, zachodzi koniecznoœæ instalowania
oddzielnej anteny (lub anten) dla ka¿dego kierunku.

1. Zmierzyæ poziomy sygna³ów odbieranych z anten. Sprawdziæ czy poziomy
sygna³ów spe³niaj¹ wymagania techniczne wzmacniacza WWK-861 (zakres
poziomów sygna³ów wejœciowych zosta³ podany w tabeli "PARAMETRY
TECHNICZNE" str. 7). W razie koniecznoœci wzmocnienia sygna³ów, wyposa¿yæ
anteny w odpowiednie przedwzmacniacze.

2. Przejœæ do pkt. B.2.

1. Dysponuj¹c instalacj¹ antenow¹ nale¿y zaprogramowaæ odbiornik TV, który
wykorzystywany bêdzie jako wskaŸnik dostrojenia. Programowanie to jest
identyczne do programowania, jakie przeprowadza siê w nowo zakupionym
telewizorze. Nale¿y do³¹czaæ kolejno zainstalowane anteny i dla ka¿dej z nich
odnaleŸæ dostêpne stacje oraz wprowadziæ je do pamiêci odbiornika TV.

W przypadku bardzo s³abych sygna³ów (co objawia siê silnym
"zaœnie¿eniem" obrazu na ekranie telewizora) zastosowaæ antenê z
przedwzmacniaczem.

Dane z programowania (iloœæ i numery kana³ów odbieranych stacji
przyporz¹dkowane poszczególnym antenom) nale¿y zanotowaæ, poniewa¿ bêd¹
potrzebne na etapie konfiguracji kana³ów (pkt. III).

UWAGA:

A. Uruchomienie wzmacniacza z wykorzystaniem selektywnego miernika
poziomu sygna³u w. cz.

B. Uruchomienie wzmacniacza z wykorzystaniem odbiornika telewizyjnego

UWAGA:

Po zakoñczeniu strojenia obróciæ prawoskrêtnie pokrêt³o regulatora "21…69" o 1/8
obrotu.

Nie nale¿y d¹¿yæ do ustawienia regulatorów wzmocnienia " " w prawe,
skrajne po³o¿enie, o ile nie jest to uzasadnione popraw¹ jakoœci obrazu.

4. Powtarzaæ czynnoœci z punktów 2 i 3 a¿ do przypisania wszystkich kana³ów TV
zakresu UHF torom kana³owym.

Regulatorem wzmocnienia " " zakresu UHF ustawiæ ¿¹dany poziom sygna³ów
wyjœciowych.

Tor BI/FM nie posiada regulacji poziomu sygna³u.

Po wczeœniejszym wy³¹czeniu napiêcia zasilaj¹cego wzmacniacz, do³¹czyæ ew.
urz¹dzenia dodatkowe (magnetowid, komputer, kamerê z modulatorem, itp.). Do tego
celu s³u¿y wejœcie UHF3. Poziom doprowadzanego sygna³u mo¿na dostosowaæ
t³umikiemATT.

Regulacja mo¿e byæ konieczna w przypadku strojenia wzmacniacza z wykorzystaniem
odbiornika telewizyjnego.

Do³¹czyæ wzmacniacz do instalacji. Sprawdziæ jakoœæ obrazu TV we wszystkich
gniazdach. W razie potrzeby dokonaæ korekty sygna³ów odpowiednimi regulatorami
wzmocnienia.

1. W celu uzyskania stosownej wentylacji nie nale¿y umieszczaæ innych
przedmiotów w odleg³oœci mniejszej ni¿ 5 cm od urz¹dzenia.

2. Nie nale¿y przykrywaæ urz¹dzenia takimi przedmiotami jak: gazety, obrusy,
zas³ony, itp.

3. Nie zaleca siê umieszczania w pobli¿u urz¹dzenia Ÿróde³ otwartego p³omienia,
takich jak np. pal¹ce siê œwiece.

4. Urz¹dzenie nale¿y u¿ytkowaæ w klimacie umiarkowanym.

5. Urz¹dzenie nie powinno byæ nara¿one na krople i bryzgi wody.

6. Na urz¹dzeniu nie nale¿y umieszczaæ przedmiotów nape³nionych ciecz¹.

UWAGA:

UWAGA:

IV. Ustawienie poziomów wyjœciowych zakresu VHF

V. Tor FM

VI. Do³¹czenie urz¹dzeñ dodatkowych

VII. Koñcowa regulacja wzmacniacza
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Ustawienia prze³¹czników S1, S2 i S3 Tory kana³owe, wspó³pracuj¹ce z wejœciami UKF

S1 S2 S3 Wejœcie UHF1 Wejœcie UHF2

� � � P1...P3 P6

� � � P1...P3 P5...P6

� � � P1...P3 P6

� � � P1...P3 P4...P6

� � � P1...P4 P6

� � � P1...P4 P5...P6

� � � P1...P5 P6

� � � P1...P6 P1...P6
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2. Pod³¹czyæ anteny do wejœæ wzmacniacza:
· anteny IV i V pasma TV (470...862 MHz) do wejœæ UHF1, UHF2,
· antenê dla kana³ów III pasma TV (174…230 MHz) do wejœcia VHF,
· antenê FM (47...108 MHz) do wejœcia BI/FM.

1. Zalecane jest pod³¹czenie do wejœcia UHF1 anteny, która odbiera najwiêcej
programów TV.

2.

Do wejœæ UHF1, UHF2, i UHF3 mo¿na do³¹czyæ anteny wyposa¿one w
przedwzmacniacze. Obecnoœæ przedwzmacniaczy zostanie wykryta automatycznie i
na odpowiednie wejœcia zostanie podane napiêcie 12 V.
Wejœcie UHF3 jest wejœciem uniwersalnym, do którego mo¿na pod³¹czyæ:

- antenê IV i V pasma, lub
- antenê III, IV i V pasma (wejœcie VHF zostaje od³¹czone, wejœcie UHF3
staje siê wejœciem szerokopasmowym VHF+UHF patrz Tabela 1), lub

- urz¹dzenie dodatkowe (kamera z modulatorem, odbiornik satelitarny, itp.)
Tabela 1 podaje odpowiednie kombinacje zakresów dla wejœæ VHF i UHF3 wynikaj¹ce
z po³o¿enia prze³¹cznika S4.

UWAGA:

Zbyt wysoki poziom sygna³ów na wejœciu FM mo¿e powodowaæ zak³ócenia
sygna³ów pasma.W celu wyeliminowania tego zjawiska nale¿y zastosowaæ na
wej. FM zewnêtrzny t³umik.

Tabela 1

Zakresy telewizyjne wspó³pracuj¹ce z
wejœciamiUstawienia prze³¹cznika S4

wej. VHF wej. UHF3

� VHF UHF

	 — VHF + UHF

�, 	 - po³o¿enie prze³¹cznika S3 w odpowiednio lewym lub prawym skrajnym po³o¿eniu

3. Za pomoc¹ prze³¹czników S1, S2 i S3 przyporz¹dkowaæ odpowiedni¹ liczbê torów
kana³owych P1…P6 wejœciom UHF1 i UHF2. Tabela 2 podaje kombinacje
wynikaj¹ce z po³o¿enia prze³¹czników S1 i S2.

Tabela 2

�, � - po³o¿enie prze³¹cznika S1, S2 lub S3 w odpowiednio górnym lub dolnym skrajnym po³o¿eniu

4. Do niewykorzystanych wejœæ do³¹czyæ rezystory zakoñczeniowe 75 we wtyku F.

W przypadku pod³¹czania anten odbiorczych do dzia³aj¹cego (w³¹czonego)
wzmacniacza WWK-861, przed rozpoczêciem strojenia nale¿y wyj¹æ wtyczkê z
gniazda sieciowego 230V na ok. 5 sekund.

Ka¿dy z torów kana³owych P1…P6 posiada dwa regulatory:

- regulator "21...69" - wieloobrotowy, przeznaczony do strojenia filtru na
odpowiedni kana³, oraz

- regulator " " jednoobrotowy, do regulacji wzmocnienia.

1. Regulatory "21...69" ustawiæ w prawym skrajnym po³o¿eniu.

2. Regulatory " " ustawiæ w po³o¿eniu œrodkowym.

3. Za³¹czyæ napiêcie zasilaj¹ce wzmacniacz.

Procedurê strojenia rozpocz¹æ po ok. 30 min od w³¹czenia wzmacniacza do
sieci.

1. Do wyjœcia wzmacniacza do³¹czyæ miernik. W razie potrzeby zastosowaæ
odpowiedni t³umik.

2. Wybraæ odpowiedni numer kana³u w mierniku poziomu.

3. Wybraæ regulator strojenia filtru UHF "21...69" odpowiadaj¹cy wybranemu na
mierniku kana³owi i obracaj¹c nim w lewo uzyskaæ maksymalne wskazanie.

4. Regulatorem wzmocnienia " " ustawiæ odpowiedni poziom sygna³u.

5. Powtarzaæ czynnoœci z podpunktów 2…4 a¿ do ustawienia parametrów
wszystkich wykorzystywanych torów kana³owych.

1. Do wyjœcia wzmacniacza poprzez t³umik 20dB do³¹czyæ odbiornik telewizyjny.

2. Na podstawie notatek wykonanych w pkt. II.B.1 wybraæ w odbiorniku TV kana³,
któremu chcemy przypisaæ tor kana³owy P1.

3. Stroiæ regulatorem "21...69" wybranego toru d¹¿¹c do uzyskania na ekranie
telewizora najlepszego obrazu. Przy zbli¿aniu siê do punktu w³aœciwego zestrojenia
filtru, jakoœæ obrazu powinna polepszaæ siê. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w przypadku,
wysokiego poziomu sygna³u, poprawa jakoœci mo¿e byæ trudna do okreœlenia,
poniewa¿ nadwy¿ki sygna³u bêd¹ wyrównywane przez uk³ad automatycznej
regulacji wzmocnienia w odbiorniku TV. W takim przypadku nale¿y obni¿yæ poziom
sygna³u regulatorem wzmocnienia " " danego kana³u. Przy obni¿onym poziomie
strojenie filtru bêdzie dawa³o czytelne zmiany obrazu. Wtedy maksymalny poziom
wyjœciowy uzyskany przy regulacji wzmocnienia bêdzie pokrywaæ siê z uzyskaniem
najlepszego obrazu.

�

UWAGA:

UWAGA:

A. Strojenie z wykorzystaniem selektywnego miernika poziomu sygna³u w. cz.

B. Strojenie z wykorzystaniem odbiornika telewizyjnego

III. Strojenie torów kana³owych zakresu UHF
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