
Instalacja multimedialna 
w Twoim domu zaczyna się 
od ProfiSeTT

ProfiSeTT®



ProfiSeTT®

Czas spełnić oczekiwania wymagających klientów. Gotowy zestaw 
do budowy instalacji multimedialnej w domu jednorodzinnym 
nie tylko ułatwi dobór odpowiednich urządzeń, ale przede 
wszystkim stworzy nową jakość instalacji RTV/SAT. Odpowiednio 
zaprojektowana, wyprodukowana oraz zrealizowana instalacja, 
będzie służyć klientom przez wiele lat i pozwoli uniknąć 
niepotrzebnych kosztów.
Zaufaj firmie z wieloletnią, polską tradycją. Od 68 lat tworzymy 
rozwiązania dla SMATV i CATV. Miliony sprzedanych anten 
naziemnych i wzmacniaczy są dowodem, że nasze produkty są 
najchętniej kupowane przez klientów w Polsce i za granicą.

ProfiSeTT - zestaw urządzeń służących do wzmacniania, regulacji oraz dystrybucji sygnałów TV i Internetu. Proponujemy Państwu 
dwa zestawy urządzeń. W skład każdego zestawu wchodzą skonfigurowane urządzenia produkcji TELKOM-TELMOR:

Sygnał z satelity Eutelsat Hot-Bird oraz TV naziemnej DVB-T/T2 i radia DAB+ i FM

Możliwość skorzystania z darmowych kanałów oraz usług takich platform jak CANAL+, Cyfrowy Polsat  
czy też Telewizja na Kartę

Uniwersalne okablowanie dla usług radia i telewizji a także Internetu kablowego

Wysokiej jakości materiały montażowe zapewniające trwałość i niezawodność instalacji

Optymalna ilość możliwych gniazd multimedialnych

Możliwość rozbudowy instalacji

System STANDARD

Sygnał z 2 satelitów (Eutelsat Hot-Bird oraz SES Astra) oraz TV naziemnej DVB-T/T2 i radia DAB+ i FM

Możliwość skorzystania z darmowych kanałów oraz usług takich platform jak CANAL+ czy Cyfrowy Polsat

Dodatkowo oferta ponad 400 darmowych programów TV satelitarnej z obu pozycji satelitarnych w tym telewizji niemieckiej, 
brytyjskiej, włoskiej, francuskiej, hiszpańskiej i innych

Uniwersalne okablowanie dla usług radia i telewizji a także Internetu kablowego

Wysokiej jakości materiały montażowe zapewniające trwałość i niezawodność instalacji

Elastyczność w doborze ilości gniazd

Możliwość rozbudowy instalacji

System PRO

ProfiSeTT - pomyśl o instalacji teletechnicznej 
już w początkowej fazie budowy domu.

Główne zalety rozwiązania

Uniwersalny zestaw urządzeń i okablowania pozwalający na skorzystanie z każdego dostawcy usług TV

Gwarancja jakości oraz trwałości

Jednorazowy koszt systemu

Jedyne widoczne elementy to niewielki zestaw anten oraz skrzynka techniczna systemu Telmor ProfiSeTT 
umieszczona w piwnicy lub garażu

SCHEMATY POGLĄDOWE PODŁĄCZENIA INSTALACJI TELETECHNICZNEJ
System STANDARD

System PRO



ProfiSeTT®

do 16 gniazd RTV/SAT

 do 8 gniazd RTV/SAT

TT-113 PE GEL Cu X 4

TT-113 PE GEL Cu X 8

TT-113 Cu X 8

 TT-113 Cu X 16

SCHEMATY POGLĄDOWE PODŁĄCZENIA INSTALACJI TELETECHNICZNEJ
System STANDARD

System PRO



ProfiSeTT®

Instalacja zbudowana w oparciu o ProfiSeTT pozwoli nie tylko zachować jakość sygnału nawet przy zmiennych warunkach odbioru 
(np. pojawienie się nadajnika LTE/5G w okolicy), ale umożliwi również szybką i bezproblemową rozbudowę instalacji w przyszłości.

ProfiSeTT zapewni użytkownikom największy zakres 
darmowych programów naziemnej telewizji cyfrowej 
i satelitarnej oraz najwyższą jakość sygnału!

ProfiSeTT  - gotowe zestawy do odbioru radia i telewizji DVB-T2
 + SAT dla domów jednorodzinnych

ZESTAW STANDARD ZESTAW PRO

Anteny Telkom-Telmor serii TurboT
Antena FM radiowa

Antena satelitarna 90 TT PROFI

Konwerter LNB FTE serii Excelentto   Konwertery x 2 LNB FTE serii Excelentto

SW-9108 ProfiSeTT    SWK-9216 MULTIBAS

PROFISETT BOX 600X400X200
TT 113CU -TRISHIELD 77% ECA KABEL 305M

TT113 PE GEL Cu 77% KABEL KONCENTR. 100M



ProfiSeTT®

NAZWA/PARAMETRY Antena kierunkowa T-urbo-T 20

Zakres częstotliwości pracy MHz 470-790 (UHF)

Zysk energetyczny dBi 14

Ilość elementów              / 20

Impedancja wyjścia Ohm 75

Typ złącza sygnałowego     / gniazdo F

Średnica masztu montażowego mm 30..50

Wymiary anteny po złożeniu mm 1500x290x500

Waga netto kg 1,6

Opakowanie / karton/ worek foliowy

INDEKS / WAN-0104-001-01

EAN / 5903953004475

Antena kierunkowa zawiera innowacyjną technologię TurboT, dzięki której jest odporna na zakłócenia pochodzące od systemów 5G/
LTE/GSM. Charakteryzuje się dużym zyskiem energetycznym, dzięki czemu odbiór DVB-T2 jest możliwy nawet z odległych nadajników

TurboT 20 Antena Kierunkowa UHF

 ˺ zysk energetyczny 14dBi
 ˺ precyzyjna antena kierunkowa
 ˺ bardzo solidna konstrukcja mechaniczna 

 ˺ dipol w estetycznej i trwałej obudowie ABS
 ˺ odporna na każde warunki atmosferyczne
 ˺ gwarancja wieloletniej trwałości



ProfiSeTT®

Antena FM zewnętrzna antena radiowa przeznaczona do pracy w pasmie analogowym: 87,5-108MHz. Antena posiada wbudowany 
symetryzator dopasowujący do linii 75 Ohm, który jest zakończony gniazdem „F”.

 FM 2 FR Omni - antena dookólna FM

 ˺ antena radiowa dookólna FM
 ˺ zysk energetyczny 2,1dBi
 ˺ bardzo solidna konstrukcja mechaniczna
 ˺ odporna na zmienne warunki atmosferyczne     

Antena kierunkowa VHF wykonana w innowacyjnej technologii TurboT. Charakteryzuje się zrównoważonym zyskiem energetycznym 
w całym paśmie VHF, dzięki czemu odbiór DVB-T/T2 jak i radia DAB+ jest możliwy nawet z odległych nadajników

NAZWA/PARAMETRY T-urbo-T V FM -2 FR OMNI

Zakres częstotliwości pracy MHz 174-230 (VHF) 87,5-108

Zysk energetyczny dBi 7-8 2,1

Ilość elementów / 5 /

Impedancja wyjściowa Ohm 75 75

Promieniowanie przód/ tył dB / dookólna

Polaryzacja / / H

Typ złącza sygnałowego / gniazdo F gniazdo F

Typ anteny / / pasywna

Współczynnik fali stojącej (VSWR) / 1,3 typowo (minimalnie 1,1) /

Max. średnica masztu montażowego mm 30..50 60

Kolorystyka / niebieska czarna

Wymiary anteny mm 960x960x422 63 x 10,5

Waga netto kg 1,4 0.84

Opakowanie / karton/ worek foliowy worek foliowy

INDEKS / WAN-0105-001-01 WAN-0106-003-01

EAN / 5903953005151 /

T-URBO-T V ANTENA VHF/ DVB-T2/ DAB

 ˺ antena kierunkowa DVB-T2, DAB+
 ˺ zysk energetyczny do 8dBi
 ˺ bardzo solidna konstrukcja mechaniczna
 ˺ możliwość pracy w polaryzacji pionowej i poziomej
 ˺ antena zakończona złączem F



ProfiSeTT®

Antena stworzona do średniej wielkości instalacji opartych o urządzenia typu MultiBAS lub 
multiswitch. Posiada wysoką odporność na uszkodzenia, jest doskonale zabezpieczona przed 
korozją dzięki zastosowaniu blachy o grubości 0,7 mm, ocynkowanej, malowanej proszkowo. 
Dzięki swej konstrukcji jest odporna na działanie nawet bardzo silnych zjawisk atmosferycznych 
co gwarantuje wieloletnią, bezobsługową pracę.

NAZWA/PARAMETRY   90 TT PROFI

Zakres częstotliwości pracy GHz 10,70-12,75

Zysk dBi 38-40

Kąt offsetu ° 28

Wskaźnik F/D / 0,5

Tworzywo reflektora / stal galwanizowana

Grubość reflektora mm 0,7

Uchwyt/mocowanie do czaszy / stal/czteropunktowe

Zakres regulacji kąta elewacji ° 10-65

Średnica masztu mm 35-55

Odporność na wiatr:
dopuszczalna siła wiatru / max siła wiatru

km/h
90 / 150

Kolor /
grafitowy, RAL 7016

jasna, RAL 7035

Wymiar czaszy mm 900x800

INDEKS /
WAN-0201-007-01 jasna

WAN-0201-007-02 grafitowa

NAZWA/PARAMETRY Quattro eXcelentto

Częstotliwości wejściowe GHz
10,7 – 11,7

11,7 – 12,75 

Częstotliwości wyjściowe MHz
950-1950
1100-2150

Ilość wyjść (typ) szt. 4 (1xVL, 1xVH, 1xHL, 1xHH)

Oscylatory lokalne GHz 9,75 / 10,6

Impedancja wyjściowa Ohm 75

Wzmocnienie dB 52 - 65

Współczynnik szumów (typ.) dB 0,1

Napięcie zasilające V
DC

 /KHz 13-18 / 0-22

Pobór prądu (typ.) mA 200±10

Odporność na zakłócenia (UMTS/GSM/DEC) dB ≥40

Waga netto kg 0,215

Opakowanie / karton

INDEKS / WAN-0203-004-01

EAN / 8436545306642

90 TT PROFI Antena satelitarna 90cm 

Wysokiej jakości konwertery do anten satelitarnych typu offset. Wybrany aby zapewnić silny, 
równomierny i stabilny sygnał z wybranego satelity. Charakteryzuje się dużą trwałością i wysoką 
jakością wykonania. Produkt doskonale znany na całym rynku europejskim. 

QUATTRO LNB FTE EXCELLENTO

 ˺ 5 lat gwarancji
 ˺ ekranowanie - konwerter zabezpieczony  
przed wpływem 1800MHz
 ˺ kompatybilny z HDTV, 4K
 ˺ współczynnik szumów 0,1dB

 ˺ wzmocnienie 52-65dB
 ˺ przeznaczony do pracy z antenami  
offsetowymi SAT
 ˺ system ochrony złącz przed wilgocią



ProfiSeTT®

Urządzenie integrujące wzmacniacz pasmowy z multiswitchem. Stworzone z myślą o instalacjach w domach jednorodzinnych. Zapewnia 
szeroki zakres regulacji poziomów wejściowych TV naziemnej, dzięki czemu możemy sprawnie i odpowiednio wyregulować odbierane 
sygnały. Integracja tej funkcjonalności z multiswitchem z 8 wyjściami abonenckimi sprawia, że w jednej (niewielkiej) obudowie mamy 
zamknięty kompletny system redystrybucji sygnałów RTV/SAT aż do 8 gniazdek.

SW 9108 ProfiSeTT Multibas (STANDARD)

 ˺ wzmacniacz pasmowy UHF, VHF, FM zintegrowany z multiswitchem
 ˺ podwójne wejście UHF dla instalacji wymagających odbioru z różnych kierunków
 ˺ wzmocnienie UHF - 25dB, VHF - 15dB, FM - 10 dB
 ˺ możliwość podłączenia LNB typu Quad lub Quatro
 ˺ Technologia 5G Protected
 ˺ płynna regulacja wzmocnienia dla wszystkich wejść TERR
 ˺ złącza przelotowe do podłączenia dodatkowego multiswitcha
 ˺ zasilanie anten aktywnych VHF i UHF - 12V/50mA
 ˺ wysoka separacja pomiędzy wejściami
 ˺ profesjonalne złącza F
 ˺ wysoki poziom ekranowania

NAZWA/PARAMETRY SW-9108

Pasmo pracy / FM VHF UHF1, UHF2 SAT

Zakres częstotliwości pracy MHz 87-112 170-240 470-694 950-2150

Wzmocnienie na wyjściach REC dB 15 15 25 -2..6

Wzmocnienie przelotowe dB 0 0 5 -1..-3

Regulacja wzmocnienia dB 20 20 20 -

Separacja pomiędzy wejściami dB >20 >30

Tłumienie niedopasowania na wejściach dB >10 >10 >10 >10

Tłumienie niedopasowania na wyjściach 
REC + przelot

dB >10

Współczynnik szumów (REC) dB <17 <10 <12 -

Maks. poziom wyjściowy na wyj. REC  
IMD3=60dB dla RF, IMD3=35 dla IF

dBµV >95 >95 >95 >94

Napięcie / max pobór prądu na wejściach V/mA - 13V/50 13V i 18V / 300

Temperatura pracy ºC 0..+50

Zasilanie VDC 12V/350

Wymiary produktu mm 195 x 185 x 50

Waga netto kg 0,3

Opakowanie / karton

INDEKS / WSM-0200-006-01

EAN / 590393003119



ProfiSeTT®

SWK-9216NGV MultiBAS to połączenie w jednej wspólnej obudowie wzmacniacza kanałowego serii WWK i multiswitcha 
obsługującego sygnały z dwóch satelitów (dwa konwertery Quattro). Za pomocą urządzenia można dostarczyć sygnał do 16 gniazd 
RTV-SAT lub 8 gniazd RTV-2xSAT (przyłączanie odbiorników dwugłowicowych TWIN PVR). W zestawie ProfiSETT otrzymują Państwo 
również programator URC-100, który pozwoli na regulację SWK-9216.

SWK-9216 MULTIBAS VER.2 NGV (PRO)

 ˺ integracja wzmacniacza kanałowego i multiswitcha w jednym urządzeniu
 ˺ dwa wejścia UHF współdzielące pięć przestrajalnych filtrów 
 ˺ możliwość zasilania przedwzmacniaczy UHF napięciem 12V
 ˺ diodowa sygnalizacja stanu pracy przedwzmacniacza
 ˺ zabezpieczenia przeciwzwarciowe na wejściach UHF i SAT

NAZWA / PARAMETRY

SWK-9216NGV MultiBAS

BI/FM DAB
VHF 

(MUX8)
UHF
UHF

SAT

Zakres częstotliwości pracy MHz 47…108 174…230 174…230
470…694, 
790, 862

950…2150

Wzmocnienie (wyjścia abonenckie)
Wyłączony  przedwzmacniacz (UHF)

dB 8 10 16
21…25
6…13

7...11

Wzmocnienie (wyjścia przelotowe)
Wyłączony  przedwzmacniacz (UHF)

dB 33 33 38 42 9…10

Regulacja wzmocnienia dB 20 20 20 22
11

(korektor)

Separacja między wejściami UHF dB 25

Separacja między wyjściami RF+SAT dB 26

Separacja pomiędzy wejściami SAT (przelot) dB 40

Tłumienie niedopasowania na wejściach dB - 8 8 8 5

Tłumienie niedopasowania na wyjściach dB 10  11 - 6 6

Współczynnik szumów dB 7 5 12 12 4

Maks. poziom wyjściowy abon
IMD3=60dB dla RF,  IMD3=35 dla IF przel

dBµV
81

105
88
110

85
110

85
107

94
98

Napięcie / max pobór prądu na wejściach V/mA - - 12/50
12,5/50
23,4/50

13,7/300
H/Hi

Nap. zasilania / pobór prądu / max moc V/A/W +12 / 2 / 24

Wymiary produktu mm 365 x 245 x 51

Waga netto kg 1,4

Opakowanie / karton

INDEKS / WSM-0200-001-01

EAN / /



ProfiSeTT®

Kabel dedykowany do profesjonalnych instalacji RTV/SAT. Przewód jest wykonany w oparciu 
o miedziany rdzeń o średnicy 1,13 mm, co zmniejsza tłumienie kabla. Nadaje się do instalacji  
RTV/SAT jak i CATV lub Internetu kablowego.

Ze względu na bardzo dobre ekranowanie, rodzina kabli TT-113 jest przeznaczona do budowania 
bardzo dużych instalacji zbiorowych w tym instalacji multiswitchowych, gdzie stosuje się 
równoległe układanie kabli. Kabel jest solidnie zabezpieczony powłoką odporną na UV i wilgoć, 
dzięki czemu raz wykonana instalacja będzie sprawnie funkcjonowała przez dekady oraz będzie 
bezpieczna dla innych urządzeń w domowej sieci RTV.

TT 113CU -TRISHIELD,77%,ECA, KABEL 305M SZPULA      

Płaszcz PVC 
Klasa CPR Eca

Płaszcz PVC PE 
odporny na UV

Oplot aluminiowy
�77% pokrycia

Oplot aluminiowy
�77% pokrycia wypełniony 
żelem blokującym wilogć

Dielektryk PE

Dielektryk PE

Folia aluminiowa 
klejona do płaszcza

Folia aluminiowa 
klejona do płaszcza

Folia aluminiowa 
klejona do izolacji

Folia aluminiowa 
klejona do izolacji

Żyła miedziana 
Średnica 1,13mm

Żyła miedziana 
Średnica 1,13mm

TT113 PE GEL CU 77% KABEL KONCENTR. 100M Szpula

 ˺ miedziany rdzeń 1,13 mm
 ˺ dielektryk spieniony fizycznie
 ˺ konstrukcja typu TRISHIELD - folia, oplot, folia
 ˺ gęsty oplot 77% pokrycia
 ˺ klasa „A” ekranowania
 ˺ bardzo dobre dopasowanie >22dB
 ˺ konfekcjonowany na szpulach: 305 m, 500 m
 ˺ zgodnie z Dyrektywą CPR

 ˺ miedziany rdzeń 1,13 mm
 ˺ dielektryk spieniony fizycznie
 ˺ konstrukcja typu TRISHIELD (folia, oplot, folia)
 ˺ bardzo gęsty oplot (77% pokrycia)
 ˺ Klasa „A” ekranowania
 ˺ odporny na promieniowanie UV oraz wypełniony żelem
 ˺ zgodnie z Dyrektywą CPR

NAZWA/PARAMETRY Kabel koncentryczny  
TRISHIELD TT113 Cu 305

Kabel koncentryczny TRISHIELD 
TT-113 Cu, PE GEL 100m

Zakres częstotliwości pracy MHz 5 - 3000 5 - 3000

Konstrukcja kabla

Oplot / TRISHIELD, 77% pokrycia TRISHIELD, 77% pokrycia

Typ kabla / RG6 RG6

Ekran / Folia klejona do dielektryka/oplot 
AL. 77%/folia klejona do płaszcza 

Folia klejona do dielektryka/oplot 
AL. 77%/folia klejona do płaszcza 

Kolor płaszcza / Biały Folia klejona do dielektryka/oplot 
AL. 77%/folia klejona do płaszcza 

Parametry elektryczne

Impedancja wyjściowa Ohm 75±3 75±3

Średnica płaszcza mm 7,00 7,00

Średnica dielektryka mm 4,8 4,8

Średnica rdzenia mm 1,13 1,13

Długość szpuli mm 305 100

Waga brutto kg 15,1 9,4

Opakowanie (szpula) / drewniana plastikowa

INDEKS / WKA-0101-001-01 WKA-0101-005-01

EAN / 5903953005694 5903953004963



ProfiSeTT®

Została zaprojektowana tak aby mogła pomieścić wszystkie elementy dystrybucji i zarządzania instalacją teletechniczną, w tym 
systemem RTV/SAT, systemem Internetu (mobilnego, stacjonarnego w każdej technologii) oraz systemami alarmowymi oraz 
inteligentnego domu.

Szafka ma wymiary pozwalające na swobodne zamontowanie urządzeń typu SW-9108 lub SWK-9216, router, modem, centralka 
alarmowa lub centralka Smart Home oraz na odpowiednie podłączenie koniecznego okablowania. Dodatkowo posiada podwójne 
gniazdo sieciowe 230V, dzięki czemu cała instalacja jest bezpieczna dla użytkownika. Dostępne są wykonania szafki w wersji 
natynkowej, podtynkowej.

NAZWA/ PARAMETRY ProfiSeTT box

Wymiary zewnętrzne mm 600x500x200

Wielkość otworu do wprowadzenia kabli mm 187x60

Gniazdo 230V / tak, podwójne

Kolor drzwiczek / biały

Sposób montażu, mocowanie / na powierzchni ściany, kołki rozporowe

Konstrukcja / natynkowa

Montaż urządzeń / taśma rzepowa lub tasiemka montażowa

Zamek / tak

Waga netto kg 6,9

Opakowanie / folia

INDEKS /
WSZ-0200-011-01
B091-4771-058-04

EAN / /

Skrzynka domowa ProfiSeTT box
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ProfiSeTT®

Dobre praktyki przygotowania budynku do instalacji multimedialnej
PLANUJEMY
Postarajmy się myśleć przyszłościowo, planujmy instalację teletechniczną w oparciu o dostępne dzisiaj technologie, nie tylko te 
standardowe, znane od lat. Z planów możemy skorzystać lub nie. Na tym etapie nie wydajemy jeszcze pieniędzy.
W przypadku instalacji multimedialnej (radia, TV, Internetu) pomyślmy o punktach (gniazdach, kablach), gdzie taka usługa powinna 
być dostępna. Warto zaplanować po dwa kable koncentryczne do pomieszczeń gdzie na pewno będą montowane telewizory.

INSTALACJA GWIEŹDZISTA
Podstawową zasadą rozprowadzania kabli multimedialnych jest ich gwieździsty układ. Wszystkie kable (z każdego gniazda, punktu) 
powinny schodzić się do jednego miejsca (w piwnicy, garażu itp.) Unikamy sprowadzania kabli na poddasze, gdyż ewentualnemu 
dostawcy usług może być trudno dotrzeć z kablem do poddasza albo będzie wymagało to ingerencji w budynek.

WYBIERAMY RODZAJ OKABLOWANIA
Dla instalacji RTV/SAT zalecane są kable koncentryczne klasy sugerowanego kabla TT 113 Cu. Zapewnią one wysoką trwałość, niskie 
tłumienie sygnałów oraz najwyższą jakość ekranowania (odporności na zakłócenia). Główne cechy – potrójny ekran (trishield), żyła 
miedziana, wysoka jakość płaszcza PVC.

Kable internetowe LAN (sieciowe) powinny być typu UTP cat. 5e minimum, najlepiej typu  FTP cat6 (wykonane z grubszych przewodów 
miedzianych oraz posiadające ekran z folii aluminiowej chroniący transmisje przed zakłóceniami). Kable kładziemy do każdego 
pomieszczenia z kablem RTV. Warto również zaplanować ułożenie takiego kabla np. w korytarzu aby móc zrealizować instalację 
Access Point’a, który rozprowadzi nam skutecznie WiFi po budynku.

Kable światłowodowe. Warto pomyśleć i o tym. Dzisiaj usługi szerokopasmowego Internetu coraz częściej świadczone są poprzez 
tego typu okablowanie. Koszt kabla nie jest duży a jego brak w krótkiej perspektywie czasu może nam mocno utrudnić korzystanie 
z najnowszych technologii. Warto położyć kabel do kluczowych miejsc w domu, np. biura, salonu, pokoju dziecka.

Na tym etapie warto również zapytać wykonawcę alarmu, monitoringu lub inteligentnego domu czy zaplanowane okablowanie jest 
wystarczające, czy też należy doplanować inne kable.

ZAKOŃCZENIA KABLI
W pomieszczeniach stosujemy gniazda pojedyncze lub modułowe typu RTV/SAT, LAN, optyczne. W miejscu, do którego owe kable 
będą sprowadzone kończymy je odpowiednimi złączami i wprowadzamy do skrzynki (np. ProfiSeTT box), do której nie będą miały 
dostępu osoby nieodpowiednie. Umieśćmy skrzynkę tak, aby był do niej w miarę łatwy dostęp dla instalatora, konserwatora instalacji. 

WEJŚCIE DO BUDYNKU
Każda usługa przewodowa wymaga doprowadzenia kabli do budynku. Na tym etapie warto zaplanować dukt kablowy w formie rury 
PCV (lub rury do mikro kanalizacji) o odpowiednim przekroju, która pozwoli operatorowi na podłączenie się do domowej instalacji 
multimedialnej. Takie połączenie powinno znajdować się w niedużej odległości od skrzynki z okablowaniem z jednej strony oraz przy 
granicy działki z drugiej. Wówczas unikniemy kopania w ogrodzie lub wieszania kabli nad posesją.

GDZIE ZAMONTOWAĆ ANTENY NAZIEMNE I SATELITARNĄ?
Szukamy miejsca, które będzie miało otwartą widoczność w stronę południową oraz w stronę nadajnika TV naziemnej (różnie 
w różnych lokalizacjach). Optymalnie jest zaplanować maszt na dachu. W większości przypadków jeden maszt o długości 2- 3 metrów 
wystarczy dla kompletu anten. Montaż masztu powinien zostać zrealizowany przez instalatora RTV/SAT. 

ILE I JAKIE KABLE DO MASZTU?
Dla instalacji na jednego satelitę (zestaw STANDARD) – 7 kabli

Dla instalacji dla dwóch satelitów (zestaw PRO) – 11 kabli

Powinno się stosować kable koncentryczne, czarne, żelowane, odporne na UV

Dodatkowo warto zaplanować na dach jeden kabel internetowy LAN typu FTP cat6, czarny, żelowany dedykowany dla ewentualnej 
instalacji Internetu mobilnego lub radiowego.

Oczywiście wszystkie te kable powinny trafić do skrzynki teletechnicznej, gdzie będzie można je odpowiednio podłączyć do kabli 
w domu za pomocą odpowiednich urządzeń.



ProfiSeTT®

Indeksy        EAN Nazwa produktu Ilość
Waga 

produktu/ 
kg

Wymiar kartonu wraz  
z produktem/mm

Wymiar zbiorczego 
kartonu/ mm

Waga 
zbiorczego 
kartonu/kg

B104-6542-079-02
WAN-0104-001-01

5903953004475 T-URBO-T 20 UHF ANTENA UHF /FOLIA/ 1 1,7 1500x300x120

1510x140x310 3,7
F143-6542-083-03
WAN-0105-001-01

5903953005151 T-URBO-T V ANTENA VHF /FOLIA/ 1 1,5 900x200x100

Q139-9100-601-83
WAN-0201-007-02

90 TT PROFI Antena SAT grafit 1 3,6 935x75x855 980x90x870 5,2

Q139-9100-601-83
WAN-0201-007-02

Zawieszenie czaszy 90 TT Profi
Ramię LNB

1
1

1,5
200x185x110
500x580x30

785x335x420 15,5

X240-9100-600-36
WAN-0106-003-01

FM 2 FR Omni Antena FM /FOLIA/ 1 0,84 580x270x120

U642-9100-172-03
WAN-0203-004-01

8436545306642 QUATRO LNB FTE EXCELLENTO 1 0,2 140x65x120

P461-7538-369-01
WSM-0200-006-01

590393003119 SW 9108 ProfiSeTT 1 0,9 285x210x650

B090-4771-058-03
WSZ-0200-010-01

PROFISETT BOX 600X400X200 N/T/ FOLIA/ 1 6,9 600x400x200

Q326-9100-001-20
WKA-0101-005-01

5903953004963 TT113 PE GEL CU 77% KABEL KONCENTR. 100M 1 4 225x165

Q335-9100-028-13
WKA-0101-001-01

5903953005694
TT 113CU -TRISHIELD,77%,ECA, 

KABEL 305M SZPULA
1 11,2 290x300x290 290x300x290 11,2

Indeksy        EAN Nazwa produktu Ilość
Waga 

produktu/ 
kg

Wymiar kartonu wraz  
z produktem/mm

Wymiar zbiorczego 
kartonu/ mm

Waga 
zbiorczego 
kartonu/kg

B104-6542-079-02
WAN-0104-001-01

5903953004475 T-URBO-T 20 UHF ANTENA UHF /FOLIA/ 1 1,7 1500x300x120

1510x140x310 3,7
F143-6542-083-03
WAN-0105-001-01

5903953005151 T-URBO-T V ANTENA VHF /FOLIA/ 1 1 900x200x100

Q139-9100-601-83
WAN-0201-007-02

90 TT PROFI Antena SAT grafit 1 4,7 950x90x870 950x90x870 4,7

X240-9100-600-36
WAN-0106-003-01

FM 2 FR Omni Antena FM /FOLIA/ 1 0,84 630x105

785x325x415 16

U642-9100-172-03
WAN-0203-004-01

8436545306642 QUATRO LNB FTE EXCELLENTO 1 0,2 140x65x120

Q120-9100-603-02
 WAN-0204-006-01

ZEZ MULTIFEED DO CZASZ 90cm 1 0,3 200x80x30

P455-7538-383-02
WSM-0200-001-01

SWK-9216 MULTIBAS VER.2 NGV 1 1,8 465x260x60

B159-6538-494-06
WWZ-0600-002-01

URC-100 MANIPULATOR  1 0,25 180x100x40

B090-4771-058-03
WSZ-0200-010-01

PROFISETT BOX 600X400X200 N/T /FOLIA/ 1 6,93 600x400x200

Q326-9100-001-20
WKA-0101-005-01

5903953004963 TT113 PE GEL CU 77% KABEL KONCENTR. 100M 1 4 225x165

Q335-9100-028-13
WKA-0101-001-01

5903953005694
TT 113CU -TRISHIELD,77%,ECA, 

KABEL 305M SZPULA
1 11,2 290x300x290 290x300x290 11,2

Zestaw ProfiSeTT Standard 

Zestaw ProfiSeTT PRO 

ZESTAWY PROFISETT
– wizualizacja na palecie.

UKOMPLETOWANIE ZESTAWU:

UKOMPLETOWANIE ZESTAWU:

Waga palety z 3 zestawami w przybliżeniu łącznie z paletą 120kg.
Wymiar: 1200x800x1650mm
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GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O.
POLSKI PRODUCENT:

ul. Schuberta 104, 80-172 Gdańsk
profisett@telmor.pl

www.telmor.pl

BLOG

ProfiSeTT®

Idealne rozwiązanie na wiele lat

KONTAKT

Instalacje ProfiSeTT rekomendowane  
przez biuro projektowe Archeton


