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Omvandlare för DVB-T till kabel
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DIGITALT TILL TV
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PROMAX DIGITAL TO TV
Den perfekta lösningen för att distribuera
digitala signaler till ett kabelnätverk på i en
fullständigt felfri kvalitet.

Digital kabelTV? Enkelt!
DVB-S är standarden för satellit-TV. DVB-T – för marksänd digital TV samt DVB-C – för
digital kabel TV. Detta innebär att om du vill skapa ett kabelnätverk för att skapa ett
kabelnätverk för att kabelnätverk för att erbjuda digital-TV till ett antal användare,
skall de utrustas med mottagare för DVB-C. Du måste också skaffa DVB-C utrustning.
Ger detta det bästa resultatet för minst pengar? Experterna från Promax säger: Nej,
det kan göras enklare och billigare!
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Folket på Promax var intelligenta nog att märka att
många av dagens moderna
TV-apparater också har en
DVB-mottagare bredvid den
gamla analoga. Nu när DVB-Tsignaler sänds genom luften,
kan de också sändas genom
ett kabelnätverk. Slutanvändarnas TV-apparater bryr sig
inte om ifall signalen kommer
från en antenn eller från ett
kabelsystem. En del användare har DVB-T-mottagaren
inbyggd i TVn andra kommer
att använda en fristående
mottagare för att ta emot
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■ DT-102 omvandlar två transportströmmar till två vanliga DVB-T COFDM

tjänsterna

■ Även attenuerad 20 dB har DVB-R-signalen en

excellent kvalitet. Se värdena på CBER, VBER, C/N
och MER

även för stora kabelnätverk.
Slutligen, DT-710. Det är en
combiner/ampliﬁer som kan

■ Kanalen 4FUN.TV PÅ HOTBIRD 13° öst
ommodulerad till DVB-T och visad på
signalmätarens skärm.

ta upp till åtta DVB-T bärare
och skicka ut dem i en kabel.
Vanligen är detta kabelnätverkets utgång.

Installation
Efter att alla moduler var
insatta och ansluta på baksidan med ström, kontroll och
signalkablar är DTTV redo
att ställas in. Även om antalet knappar är begränsade
till

sex;

fyra

piltangenter,

ENTER och ESC, är instrumentet överraskande lätt att
sätta upp. När kontrollenheten DT-800 har startats upp
kontrollerar den vilka andra
moduler den är ansluten till.
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■ Den version av DTTV vi testade var det möjligt att generera sex stycken

COFDM-signaler. Antag att det går att har 8 – 10 SDTV-kanaler per bärare,
en DTTV kan ge 48 – 60 digitala kanaler.

Modu-

Promax.

Besök deras hemsida www.
promaxelectronics.com

för

Antal inställningar som kan

ﬂer detaljer. Om du allvarligt

göras är som synes ganska

funderar på ett kabelsystem

högt. Om bara transponder-

och vill göra ett ekonomiskt

data för DVB-S skall ändras

sunt val, fundera på DTTV!

■ Detalj för kanalen PATIO.TV omvandlad till DVB-T.

går det på nolltid. Men om en
fullständig installation skall
göras kan det ta tid. För att
förenkla inställningarna har
Promax utvecklat mjukvara
för dator för att kontrollera
DTTV. Både dator och DTTV
skall anslutas till ett nätverk.

IP-adress,

submask

och gateway måste ställas in
manuellt. DHCP stöds inte.
Mjukvaran gör att installationen går mycket enklare, till
hjälp för installatören.

Uppförande
Kvaliteten på den utgående signalen är verkligen
bra. Den är mycket, mycket
bättre än den som kan fås
från en satellit-LNB eller en
markbunden antenn. Detta
är beroende på att modulerna
demodulerar DVB-S/DVB-S2
eller DVB-T, korrigerar bitfel
och återmodulerar transportströmmen till DVB-T. Tack
vare detta har den utgående
signalen nästan inga bitfel.
Alla parametrar som har med
signalkvalitet att göra: MER,

■ Inställning av DT-302-modulen. Frekvensen ställs in för transpondern som skall tas emot och demoduleras till
den rena transportströmmen.
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Expertutlåtande

TECHNICAL
DATA

Manufacturer

Väldigt ﬂexibel konﬁguration. Enkelt användargränssnitt. Extremt bra och stark utgångssignal.
Ingen DVB-C box behövs på slutanvändarsidan.

-

Jacek Pawlowski
TELE-satellite
Test Center
Poland

En del funktioner i ett vanligt DVB-C nät, som
returkanal är inte möjliga. Också antalet kanaler
som kan överföras är färre än för DVB-C, men detta
är viktigt enbart om mer än 200 kanaler skall överföras.

Promax Electronica, S.A., Barcelona, Spain

Internet

www.promaxelectronics.com

Phone

+034 93 260 20 02

Fax

+034 93 338 11 26

Model

Digital To TV

Description

DVB-T headend for cable networks (SMATV)

info@promaxelectronics.com

Inputs

DVB-S/S2, DVB-T (e.g. from the aerial), A/V analog, IPTV, TS-ASI

Output

DVB-T COFDM

Power supply

120/240 V 50/60 Hz

■ Skärmbild av mjukvaran för kontroll av DTTV-systemet

■ Grön LED indikerar att DT-302 har låst på en satellittransponder och att
DT-102 skickar ut den korrekta DVB-signalen.

■ Efter att locket har tagits av visar det sig att modulen DT-302 har två

stycken CAM som kan nås från toppen av modulen. Dessa CAMS används
för att dekryptera krypterade signaler. Naturligtvis behöver du stoppa in
giltiga programkort.
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