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Switch untuk 
Semua Aplikasi
Vantage Digital, sebuah perusahaan yang berada di Karisruhe, Germany, adalah pensuplai 

produk TV satelit digital. Jenis produknya meliputi antena satelit, receiver, switch dan amplifier

(penguat sinyal) serta asesoris instalasi yang terdiri dari kabel, dan kait untuk multifeed. Jenis-

jenis switch meliputi DiSEqC A/B sederhana hingga switch DiSEqC 8-masukan/1-keluaran. 

Vantage juga mempunyai beberapa produk penguat sinyal dan untuk distribusi. Vantage berbaik 

hati menyediakan beberapa jenis produk switch dan amplifier, sehinga kami dapat mengujinya.

instalasi. Termasuk juga tiga selongsong 

pelindung untuk konektor “F” saat kabel 

dihubungkan ke switch, dan dirancang untuk 

menjaga konektor terhindar dari debu atau 

air. Perlu diingat bahwa selongsong pelindung 

ini harus diselipkan terlebih dahulu ke kabel 

coax sebelum pemasangan konektor “F”.

Kami memasang switch ini pada parabola 

76cm, dan diarahkan ke satelit Intelsat 

Americas 5 dan satu lagi parabola mesh 

1,2meter yang diarahkan ke satelit Hispasat. 

Receiver dapat mengendalikan switch ini 

tanpa masalah. Tertunda sedikit ketika 

berpindah dari masukan satu ke yang 

lainnya.

VT-DS 4/1 PL
Switch berikutnya yang kami lihat 

adalah VT-DS 4/1 PL. Seperti halnya switch 

pertama, model ini juga hadir dengan 

kotak plastik segala-cuaca berwarna abu-

abu. Tidak seperti switch pertama, kotak 

ini dirancang tanpa selongsong pelindung 

konektor “F”. Salah satu sisi kotak terbuka 

untuk pemasangan konektor di switch yang 

terletak di dalam bagian kotak yang terbuka 

tersebut. Jika dipasang dengan baik,  sisi 

yang terbuka ini mengarah ke bawah, dan 

melindungi konektor dari air.

DS 4/1 PL  memindahkan sinyal yang 

berasal dari empat antena satelit yang 

berbeda atau dari empat LNB yang dipasang 

pada antena multi-feed. Receiver satelit akan 

memilih masukan switch yang diinginkan 

dengan mengirim sinyal yang sesuai ke 

switch melalui kabel coax. Dalam pengujian 

ini kami menghubungkan switch ini pada 

empat antena, dua di antaranya adalah 

Ku-Band dan sisanya C-Band. Keempat 

antena diarahkan ke satelit Telstar 12 (90cm 

Ku-Band), Hispasat (1,2meter Ku-Band), 

Intelsat 805 (1,6meter C-Band) dan Galaxy 

Untuk TELE-Satelit edisi ini, kami akan 

memfokuskan diri pada produk switch. 

Edisi mendatang akan berkonsentrasi di 

produk amplifier dan distribusi sinyal. Produk

switch yang kami terima, termasuk untuk 

penggunaan di dalam dan di luar ruangan.

VT-DS 2/1 PL
Switch pertama yang kami lihat adalah 

switch DiSEqC A/B. Switch 2-masukan/1- 

keluaran yang sederhana ini hadir dengan 

kotak plastik segala-cuaca berwarna abu-

abu. Kedua masukan dapat dihubungkan ke 

LNB dari dua antena satelit yang berbeda 

atau dapat digunakan untuk LNB C-Band dan 

Ku-Band dari satu antena. Hasilnya adalah, 

hanya satu kabel yang menuju ke receiver, 

switch tersebut dikendalikan oleh receiver 

melalui protokol DiSEqC yang terdapat di 

dalamnya.

Kotak segala-cuaca memungkinkan 

pemasangan switch di dekat antena, tanpa 

khawatir terkena air. Hal ini akan mengurangi 

penggunakan kabel yang diperlukan dalam 

Switch DS 2/1 PL dihubungkan ke LNB 
C dan Ku-Band pada parabola 10ft

VT-DS 2/1 PL
Switch 2-masukan/1-keluaran

VT-DS 4/1 PL
Switch 4-masukan/1-keluaran

Switch DS 4/1 PL dihubungkan parabola 10ft 
yang sama ditambah dengan dua antena lain

DiSEqC switches
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Manufacturer  Vantage Digital, Karlsruhe, Germany

Fax   +49-721-96-14-17-9

E-mail   info@vantage-digital.com

Model   VT-DS 2/1 PL VT-DS 4/1 PL VT-DS 8/1

Function   A/B Switch  4-input/1-output 8-input/1-output

Frequency Range  5-2300 MHz 5-2300 MHz 950-2300 MHz

Insertion Loss  3 dB typ.  8 dB (5-862 MHz) 5 dB typ.
     5 dB (950-2300 MHz)

Isolation   35 dB typ.  30 dB typ.  30 dB typ.

Power Consumption 30 mA  30 mA  50 mA max
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kita akan melihat sejauh mana fungsi 

switch tersebut. Ketika berpindah dari satu 

masukan ke masukan lainnya, switch segera 

bergerak antar masukan sebagaimana 

switch DiSEqC standar. Tidak ada penundaan 

dalam pemindahan dari satu satelit ke satelit 

lainnya, sebagaimana akan terjadi pada 

sistem motor yang menggerakkan parabola. 

Switch ini berfungsi baik ketika berpindah-

pindah di antara delapan masukan yang ada. 

[vw]

11 (3,0meter C-Band). Switch Vantage VT-DS 

4/1 PL ini dengan mudah berpindah di antara 

empat masukan ini. Sulit mendapatkan 

adanya penundaan ketika berpindah dari satu 

masukan ke yang lainnya.

VT-DS 8/1
Switch berikutnya yang akan diteliti 

adalah VT-DS 8/1. Switch yang ini lebih unik 

daripada yang sudah kita lihat sebelumnya, 

karena dapat menangani sampai 8 masukan 

dan satu keluaran. Jenis ini tidak tahan cuaca 

seperti halnya dua model terdahulu. Jika ingin 

dipasang di luar ruangan, harus dipastikan 

alat ini dalam posisi terlindungi.

Switch ini tidak merupakan switch yang 

banyak digunakan. Logo DiSEqC 1.2 yang 

tercetak di label dengan jelas menunjukkan. 

DiSEqC 1.2 biasanya berhubungan dengan 

motor antena, namun dalam kasus ini 

digunakan untuk mengendalikan switch. Dari 

sudut pandang receiver, switch ini dianggap 

sebagai motor antena, dan ini berarti 

bahwa setiap masukan masing-masing akan 

ditetapkan sebagai “posisi motor”. Pada menu 

motor antena di receiver.

Kami menghubungkan switch ini dengan 

antena kami yang digunakan pada switch 

4/1, dengan ditambah antena yang mengarah 

ke Intelsat America 5 (76cm Ku-Band) dan 

Nimiq1/2 (20inch Ku-Band dual feed). Harap 

diingat, bahwa receiver yang digunakan 

harus yang mendukung DiSEqC 1.2 untuk 

dapat sepenuhnya menggunakan switch ini, 

namun karena receiver yang beredar dewasa 

ini sudah dilengkapi dengan DiSEqC 1.2 maka 

hal ini bukan menjadi masalah lagi.

Kami menguji switch ini dengan receiver 

yang mempunyai fungsi DiSEqC 1.2. Satelit 

pertama diatur dengan cara menggerakkan 

antena menggunakan menu antena di 

receiver sampai didapatkan kekuatan sinyal 

yang maksimum. Simpan posisi tersebut 

dan ulangi prosedur tadi untuk tujuh satelit 

lainnya. Prosedur ini memerlukan waktu yang 

agak lama sampai seluruh posisi satelit telah 

ditemukan. Juga bisa mengendalikan switch 

delapan masukan ini dengan menggunakan 

protokol DiSEqC 1.1. Bahkan DiSEqC 1.0 juga 

bisa, namun hanya empat masukan pertama 

yang bisa berfungsi.

Setelah seluruh posisi telah disimpan, 

Kesimpulan
Vantage menyediakan berbagai switch 

untuk hampir seluruh 

kegunaan. Apakah Anda 

hanya memiliki dua 

parabola, dua LNB dalam 

satu parabola, atau jika Anda 

memiliki delapan parabola 

di halaman belakang rumah 

Anda, Vantage memiliki 

switch yang sesuai dengan 

kebutuhan Anda. 

Jenis-jenis switch dari Vantage

VT-DS 8/1 PL Switch 8-masukan/1-keluaran

DiSEqC switches


