
TECHNIKA

04.15 • TV-Sat Magazyn 23

Nowoczesne, rozbudowane sieci kablowe oraz du¿e instalacje zbiorowe
w budownictwie wielorodzinnym stawiaj¹ przed producentami sprzêtu
i osprzêtu telekomunikacyjnego coraz wiêksze wymagania pod wzglêdem pa-
rametrów technicznych i wieloœci zastosowañ. Dotyczy to nie tylko elementów
aktywnych (wzmacniacze i multiswitche) i pasywnych (rozga³êŸniki, odga³êŸ-
niki, z³¹cza), ale równie¿ kabli koncentrycznych – tradycyjnej metody dystry-
bucji sygna³ów RTV/SAT/DATA. Ten bardzo wa¿ny element wszystkich insta-
lacji czêsto bywa niedoceniany, choæ równie¿ od niego zale¿y jakoœæ sygna³u
dostarczanego do koñcowego odbiorcy.

Rozbudowany amerykañski rynek operatorów kablowych od lat weryfiku-
je producentów z bran¿ telekomunikacyjnych. Wiod¹cym i uznanym produ-
centem akcesoriów i urz¹dzeñ dla sieci ³¹cznoœci szerokopasmowych na tym
rynku jest firma PCT International Inc. (Mesa Arizona USA). Oferowane
przez ni¹ wysokiej klasy kable koncentryczne RG6 wykonane s¹ w oparciu
o rdzenie miedziane (1,02 mm) i w technologii Tri-Shield 77% oplotu. Dziêki
temu kable PCT zapewniaj¹ wysoki poziom ekranowania i chroni¹ sygna³
przed wp³ywem zak³óceñ zewnêtrznych. Tym samym spe³niaj¹ wymagania
rozporz¹dzenia MTBiGM (klasa A). Kable te oferowane s¹ na rynku pod
markami PCT oraz Andes. S¹ idealnym rozwi¹zaniem dla du¿ych i œrednich
instalacji w budynkach wielorodzinnych. 

W ofercie PCT znajduj¹ siê równie¿ rozga³êŸniki i odga³êŸniki o bardzo
dobrych parametrach technicznych. Wysoka separacja i skuteczne ekranowa-
nie gwarantuj¹ wysok¹ jakoœæ sygna³u, a solidna metalowa obudowa zapewnia

d³ugotrwa³e u¿ytkowanie oraz mo¿liwoœæ przykrêcenia urz¹dzenia do p³yty
monta¿owej. Rozga³êŸniki i odga³êŸniki PCT przeznaczone s¹ do antenowych
instalacji zbiorczych (SMATV) oraz profesjonalnych sieci kablowych
(CATV), gdzie doskonale spe³niaj¹ swoje zadanie. 

Czêstym problemem spotykanym w tego typu instalacjach jest s³aba
szczelnoœæ po³¹czeñ miêdzy rozga³êŸnikami a kablem koncentrycznym. Bada-
nia potwierdzi³y bowiem, ¿e z³¹cza „F” z up³ywem czasu, mimo prawid³owego ich
dokrêcenia, mog¹ siê luzowaæ i umo¿liwiaæ migracjê wilgoci, co zdecydowanie po-
garsza parametry sygna³u. I tu naprzeciw znów wychodzi firma PCT ze swymi no-
watorskimi i innowacyjnymi rozwi¹zaniami. Z³¹cza kompresyjne PCT posiadaj¹
opatentowan¹ konstrukcjê, która zapewnia szczelne po³¹czenia na lata. 

Oprócz podk³adek, które eliminuj¹ wibracje czêœci ruchomych (gwint),
zastosowano w nich dwa pierœcienie kompresyjne z podwójnym O-ring, które
stanowi¹ doskona³¹ ochronê uszczelniaj¹c¹ i skutecznie uniemo¿liwiaj¹ prze-
dostanie siê wilgoci do wewn¹trz.

Wysoka jakoœæ komponentów i innowacyjne technologie zastosowane
przy produkcji akcesoriów i urz¹dzeñ PCT sprawiaj¹, ¿e rozwi¹zania te ciesz¹
siê nies³abn¹cym uznaniem wœród instalatorów i operatorów sieci kablowych
na ca³ym œwiecie. Produkty PCT pozwalaj¹ zapewniæ wysoki poziom zadowo-
lenia konsumentów z jakoœci us³ugi oraz zoptymalizowaæ koszty instalacji.

Wy³¹cznym dystrybutorem produktów PCT International w Polsce jest
firma TELKOM-TELMOR. Micha³ Owca
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