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Sistema de Distribuição de satélite 

Sistema
UNiSEqC
Da SPAUN 

•	pode	ligar	até	9	recetores	de	satélite	
•	as	diferentes	tomadas	de	parede	facilitam	a	
afinação	dos	níveis	de	sinal	para	cada	receptor	
•	O	sistema	permite	tanto	para	instalações	em	
serie	como	para	instalações	em	paralelo	
•	pode	incluir	sinais	terrestres,	o	que	faz	com	
que	seja	um	sistema	muito	econômico	para	
ecossistemas	terrestres	e	distribuição	de	sinal	de	
satélite	num	único	cabo
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Sistema de Distribuição de satélite 

SPAUN SUS 5581/33 NFUma grande solução para a poupança de cabos adicionais em pequenos sistemas de comunidade

Um Distribuidor de Sinais de TV 
por Satélite Muito 
Fácil-de-Instalar

SPAUN SUS 5581/33 NF

A televisão por satélite é 
atualmente tão facilmente 
acessível que cada vez mais 
você não tem apenas um re-
cetor na sala de estar, mas 
dois ou ainda mais localiza-
dos em diferentes divisões 
do seu apartamento ou casa. 
Atualmente a maior parte 
dos recetores PVR de alta 
gama têm geralmente dois 
sintonizadores de satélite e 
para aproveitar ao máximo 
este recurso, deverá ligar 
neles dois cabos coaxiais 
independentes. Quantos de 
nós à 10 anos atrás ou a me-
nos tempo era tão inteligente 
para prever a necessidade de 
tantos cabos?

Para resolver este tipo de 

problemas, bem como para 
manter o cabeamento o mais 
simples possível, podemos 
utilizar uma solução chamada 
SCR. SCR significa Satellite-
-Channel-Router, isto é uma 
norma da indústria europeia 
para a distribuição de sinais 
de satélites num único cabo 
coaxial - CENELEC EN50494.

A SPAUN usa a sua própria 
marca UNiSEqC para marcar 
os seus produtos dedicados 
para esta solução. Pedimos 
à SPAUN para nos enviar 
amostras de seus produtos 
UNiSEqC para que pudésse-
mos testá-los e informar os 
nossos leitores daquilo que 
os espera quando aplicados.

Como habitualmente, a 

SPAUN foi bastante sensível 
e recebemos imediatamen-
te os seus produtos. O SUS 
5581/33 NF Multiswitch SCR 
em cascata e um certo nú-
mero de tomadas de parede 
dedicadas para o sistema. As 
tomadas eram de três tipos 
diferentes: UNiSocket 310, 
314 e 318. 

Vamos primeiro descre-
ver o coração do sistema 
– multiswitch SCR. O SUS 
5581/33 NF aceita tanto si-
nais LNB Quattro como sinais 
LNB Quad e ainda um sinal 
de uma antena terrestre. 
Você pode configurar o co-
mutador para gerar um sinal 
SCR quer para uma saída ou 
em três saídas. Se optar por 

uma saída, utiliza apenas um 
cabo coaxial na qual pode co-
nectar até oito UNiSockets. 
O sistema com três saídas 
permite conectar até três to-
madas em cada um dos três 
cabos coaxiais. Sendo assim, 
na primeira configuração 
você pode ligar 8 recetores 
independentes e na segunda 
configuração 9 recetores. 

Também deverá ter em 
mente que todos os receto-
res utilizados neste sistema 
devem ser compatíveis com 
a tecnologia SCR. Se o SCR 
não for claramente indicado 
na especificação do rece-
tor, verifique se a norma EN 
50494 é mencionada ou um 
termo “Unicable” (outra mar-
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1. O Analisador de Sinais da SPAROS deteta corretamente todos 
as oito 
Frequências SCR quando está conectado ao Multiswitch SUS 
558133 NF SCR. 
2. Menor a frequência SCR (1068 MHz) ativada – medições tiradas 
diretamente da saída do Multiswitch SUS 558.133 NF SCR. 
3. Todas as frequências SCR ativadas exceto uma na saída número 
2 do Multiswitch SUS 558.133 NF SCR na modo de um único cabo.

ca registrada para a solução 
SCR). Se poder mexer sobre 
o recetor em questão, entra 
no menu de instalação e veri-
fica se pode definir o seu LNB 
para o tipo “SCR”, “UNiSEqC” 
ou “ Unicable”. O menu tam-
bém deve oferecer-lhe a pos-
sibilidade de programar as 
frequências SCR ou detectá-
-las automaticamente.

Durante a configuração do 
sistema, é preciso atribuir 
uma única frequência SCR 
para cada recetor. Dois rece-
tores não podem operar na 
mesma frequência. Ao usar 
o SUS 5581/33 NF numa 
configuração de saída, as 
frequências disponíveis são: 
1068, 1284, 1400, 1516, 
1632, 1748, 1864 e 1980 
MHz. A melhor ideia será 
atribuir a menor frequência 
(1068 MHz) para o ultimo 
recetor do cabo e, portanto, 
deve superar a maior ate-
nuação do cabo. Atenuação 
do cabo aumenta com a fre-
quência, de modo a tornar 
“mais fácil a vida” para o úl-
timo recetor, deve manter a 
sua frequência de operação o 

mais baixo possível. É óbvio 
que o último recetor deverá 
trabalhar a 1284 MHz e as-
sim por diante. O primeiro 
deverá operar a 1980 MHz.

Se na sua particular loca-
lização a instalação de três 
cabos fizer mais sentido, tem 
disponíveis as seguintes fre-
quências: 1068, 1284 e 1400 
MHz na saída nº1, 1516, 
1632 e 1748 MHz na saída 
nº2 e 1864, 1980 e 2096 
MHz na saída nº3. É óbvio, 
que as leis da física não mu-
dam quando for usar esta 
configuração, então use a sa-
ída nº3 para o cabo mais cur-
to e a saída nº1 para o cabo 
mais longo. E, como explica-
do acima, o mais distante é o 
recetor do multiswitch SCR o 
menor deverá ser a sua fre-
quência de operação.

Todas estas frequências 
não estão apenas descritas e 
em detalhe na lista do guia 
do usuário, mas também 
na parte superior do SUS 
5581/33 NF. Como todos 
os outros multiswitches da 
SPAUN, também esta unida-
de foi perfeitamente fabri-

cada com o seu respectivo 
rótulo e que não poderia ser 
mais auto-explicativo. Po-
derá vêr com seus próprios 
olhos nas fotografias apre-
sentadas juntamente com 
este relatório.

Multiswitch SCR em cas-
cata significa que você pode 
conectar outro SUS 5581/33 
NF na linha principal das sa-
ídas e aumentar o número 
de recetores na instalação. 
É óbvio que cada recetor (ou 
sintonizador recetor) será 
totalmente independente e 
capaz de receber qualquer 
tipo de canal de satélite da 
sua antena destinada a ser 
equipada com LNB Quad 
ou Quattro. Por sua vez um 
multiswitch deverá ser uma 
solução suficiente para uma 
casa de família, poderá pre-
cisar de colocar alguns mul-
tiswitches em cascata para 
servir um edifício de vários 
andares. 

Por falar em configuração 
do sistema de distribuição, 
vale a pena mencionar que 
não estará limitado a qual-
quer configuração 1x8 ou 

3x3. Por exemplo, se dividir a 
única saída para duas linhas, 
pode obter a configuração 
2x4. Você apenas precisa de 
lembrar-se que o splitter de-
verá suportar a faixa de fre-
quência IF (950-2150 MHz) e 
ter uma passagem DC. Isso 
está nitidamente explicado 
no guia do usuário.

Algo importante que deve-
mos recordar é que o sinal de 
entrada do LNB tipo Quad ou 
Quattro deverá ser bastan-
te elevado (65 a 90 dBμV). 
Isto não é um problema se 
for receber um sinal forte de 
um satélite europeu como o 
ASTRA 1 a 19.2° Este e ai 
tem espaço suficiente para 
instalar uma antena parabó-
lica de 90 cm, mas se for um 
satélite com sinal fraco, de-
verá pensar em adquirir uma 
antena parabólica maior (o 
que é sempre aconselhável 
para uma receção “coletiva”) 
ou um amplificador adicional 
entre o LNB e a entrada mul-
tiswitch SCR.

Uma característica valiosa 
do SUS 5581/33 NF é a sua 
versatilidade em alimentar-

Diagrama de uma 
instalação exemplar 
com os componentes da 
SPAUN (a partir de uma 
brochura disponível no 
site www.spaun.com ).

-se. A SPAUN fornece uma 
fonte de alimentação para 
montar numa parede, mas 
se isso não for prático na sua 
instalação, pode alimentar o 
multiswitch através de sua li-
nha terrestre. Aproveitamos 
também para informar que a 
fonte de alimentação incluída 
tem os adaptadores necessá-
rios para combinar com a sua 
corrente de alta tensão (100-
240 V, 50/60 Hz) e por isso 
faz com que seja universal. 
A embalagem também tem 
5 peças com terminais de 75 
ohms. Pode colocar nas saí-
das da linha principal se não 
forem utilizados para casca-
ta.

Embora os UNiSockets se-
jam produtos muito mais 
simples do que o multiswitch 
SCR, o seu desempenho tam-
bém é importante em todo o 
sistema. Nós temos três ti-
pos de tomadas. Embora pa-
reçam idênticas, exceto para 
o número do tipo impresso, 
eles diferem nas ligações e 
perda de derivação. O UNi-
Socket 310 tem a menor per-
da de derivação - apenas 10 
dB, mas a sua perda de luz é 
a mais alta dos três modelos 
- 3 dB. Será melhor escolher 
este modelo para a tomada 
mais distante do interrup-
tor SCR. Modelo 318 tem a 
maior perda de derivação - 
18 dB, mas a menor perda 
de luz - apenas 1,5 dB. Este 
modelo deve ser considera-
do para tomadas localizadas 
perto do multiswitch SCR. O 
UNiSocket 314 é um modelo 
provisório com uma perda de 
derivação - 14 dB e perda de 
luz - 2 dB. Todos os parâme-
tros são valores típicos e de 
acordo com as especificações 
do produto, deverá estar 
preparado aceitar para cada 
modelo +/- 2 dB de tolerân-
cia da perda de derivação.

Iniciamos os nossos testes 
com a medição das tomadas. 
Os resultados foram bastante 
satisfatórios para a perda de 
luz - todos os três modelos 
apresentaram menor perda 
média do que o especificado. 
O modelo 310 teve uma mé-
dia perda de luz de 2,49 dB, 
modelo 314-1,99 dB e mo-
delo 318-1,66 dB. A perda 
de variação foi uma pequena 
perda em toda a faixa de fre-
quência IF (950-2150 MHz). 
Podemos dizer que as toma-
das estiveram 0,5 dB melho-
res do que o especificado.

Quando medimos a perda 
de derivação, os resultados 
médios ainda estavam den-
tro das especificações: 11,96 
dB para 310, 15,85 dB para 
314 e 17,98 dB para 318. 
Mas ligeiramente superior ao 
valor normal.

Nós resolvemos construir 
um sistema de distribuição 
para testes. Um LNB quad 
de alta potência de saída 
estava a dirigir o nosso SUS 
5581/33 NF. Depois, muda-
mos para um LNB Quattro 
e funcionou tudo igualmen-
te bem. O multiswitch SCR 
foi configurado para uma 
saída. Nós conectamos um 
cabo comprido (com mais de 
30 metros) na sua saída. O 
primeiro UNiSocket 318 foi 
conectado à extremidade do 
cabo e depois desta tomada 
nós conectamos os outros 
sete: 2 x 318, 3 x 314 e 2 
x 310. Entre as tomadas nós 
conectamos cabos de vários 
comprimentos: desde 30 cm 
a 6 metros. Todo o sistema 
desde o multiswitch SCR à 
tomada de última media cer-
ca de 50-55 metros. 

Um cabo com um determi-
nado comprimento atenua o 
sinal em cerca de 15 dB e, 
geralmente, não representa 
um problema para uma re-
ceção de satélite normal, na 
qual um LNB é encaminhado 
diretamente para um recetor. 
No entanto, no nosso caso, 
cada tomada instalada no 
cabo adicionava uma atenu-
ação (perda de luz). O mul-
tiswitch SCR tem controlo de 
ganho automático que regu-
la o seu sinal de saída para 
cerca de 90 dBμV de saída se 
apenas o sinal de entrada do 
LNB Quad ou LNB estiver na 
faixa de 65-90 dBμV. A tabe-
la acima apresenta os níveis 
de sinal que conseguimos em 
cada uma das tomadas. 

Estávamos muito ansiosos 
quando conectamos o nosso 
recetor. Seria capaz de blo-
quear o sinal? Usamos um 
recetor moderno Icecrypt 
STC6000 HDPVR. O recetor 
conseguiu bloquear o sinal e 
mostrar o vídeo do canal sem 
qualquer problema, não im-
portava qual fosse a tomada 
para conectá-lo e qual a fre-
quência SCR que nós esco-
lhíamos. A sua força de sinal 
estava a 90% e a qualidade 
do sinal a 80%. Nada mau, 
não é mau de todo, se levar 
em conta que o sinal foi ate-
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Manufacturer SPAUN electronic GmbH & Co. KG, Germany

Web www.spaun.com

E-mail contact@spaun.com

Phone +49 (0)7731 - 8673-0

Fax +49 (0)7731 - 8673-17

Model SUS 5581/33 NF

Function SCR Multiswitch compatible with EN50494

Inputs 4 satellite (LNB Quattro or Quad)+ 1 terrestrial

Tap outputs 1 or 3 (switchable: 1x8 or 3x3)

Trunk outputs 5

Through loss 1~2.5 dB for IF and <4 dB for terrestrial signal

Terrestrial tap loss 13~15 dB

SAT input signal 65~90 dBµV

SAT tap output 90 dBµV for 1 x 8 output
 82 dBµV for 3 x 3 outputs

LNB remote current 500 mA

Power consumption < 7 W

Ambient temperature -20~+50° C

Jacek Pawlowski
TELE-satellite

Test Center
Poland
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nuado por um cabo comprido 
e pelas tomadas. 

No entanto, na vida real, 
nem sempre temos os rece-
tores mais modernos e bem 
preparados para o sistema 
SCR. Por esta razão, decidi-
mos verificar como seria o 
comportamento com um re-
cetor mais antigo. Pegamos 
num recetor com 5 anos com 
recurso SCR. Nessa altura 
era uma grande novidade. 
Estávamos cheios de dúvidas 
se ele seria capaz de bloque-
ar o sinal quando conectado 
na última tomada, mas para 
nossa surpresa, não teve 
qualquer tipo de problema, 
nem na frequência mais bai-
xa (1068 MHz), nem na mais 
alta (1980 MHz). 

Mas o que deve fazer se 
a sua instalação por cabo é 
mais comprida do que a da 
nossa configuração para tes-
tes (cerca de 55 metros)? A 
solução é bastante simples. 
Usar um amplificador de si-
nal de satélite embutido. 
Quando conectamos o am-
plificador da SPAUN SVN F 
231, impulsionou o sinal em 
30 dB. O nível de sinal me-
dido na última tomada G10 
a 1980 MHz subiu de 50,2 
dBμV para 80,6 dBμV. Com 
este amplificador você pode 
adicionar mais 100 metros 
de cabo coaxial e fica com 
um total acima dos 150 me-
tros! E não se esqueça que 

com um único amplificador 
consegue aumentar o sinal 
para todos os oito recetores!

Quando mudamos o SUS 
5581/33 NF para o modo 
3x3, o seu sinal de saída 
está regulado para cerca de 
80 dBμV. Verificamos a saída 
nº3 numa configuração simi-
lar. Esta saída gera frequên-
cias mais elevadas e, por 
esta razão, é mais sensível 
a perdas de cabo. O compri-
mento total do cabo foi cerca 
de 45 metros e usamos G18, 
G14 e G10. O nível de sinal 
medido em suas saídas foi 
respectivamente: 52,7, 54,2 
e 56,5 dBμV e obviamente 
que os nossos recetores não 
tiveram absolutamente qual-
quer tipo de problema em 
bloquear o sinal. 

Mas os nossos testes não 
terminam aqui. A SPAUN afir-
ma no seu manual do usuá-
rio que “Conforme a parte 
electrónica interna do dispo-
sitivo, não será necessário o 
uso de tomadas de protecção 
especiais (com o corte na 
receção do comando DiSE-
qC não-normalizado para EN 
50494).” Esta afirmação pas-
sou a ser um desafio para um 
dedicado teste. 

Sendo assim, para além 
dos recetores compatíveis 
com a norma EN 50494, co-
nectamos um recetor clás-
sico para o sistema de um 
único cabo construído com 

Obra muito boa do SUS 5581/33 NF e do UNi-
Sockets. 
Instalação simples e operação livre de proble-
mas. 
Switch SCR em cascata, não funciona apenas 
produtos idênticos, comos também com mul-
tiswitches clássicos. 
Possibilidade de ligar o switch através de uma 
linha principal. 
Baixa perda de inserção das UNiSockets 

nenhum

Opinião Técnica

componentes SPAUN, para 
trabalhar de tal forma que 
possamos ter vários coman-
dos DiSEqC (1.0, 1.1 e 1.2). 
Estivemos a mudar a con-
figuração do sistema de re-
ceção no menu do recetor e 
posteriormente a fazer zap-
ping de canais. 

E de fato, na ligação pro-
metida pela SPAUN, não vi-
mos nada que poderia per-
turbar o funcionamento dos 
recetores compatíveis com 
UniSEqC. Continuaram a 
fornecer o sinal de vídeo e 
áudio sem distorções. Sabe-
mos, porém, que nem todos 
os sistemas SCR oferecidos 
no mercado têm routers tão 
avançados como a SPAUN. 
Sendo assim, o UNiSEqC da 
SPAUN oferece a vantagem 
adicional de ser infalível con-
tra usuários que conectam 
regularmente recetores ou 
recetores mal configurados 
– o sistema SPAUN simples-
mente ignora esses coman-
dos e mantém o perfeito fun-
cionamento.

O sistema UNiSEqC, uma 

vez configurado, funciona de 
forma confiável, sem qual-
quer manutenção. Após uma 
falha de energia, os receto-
res fazem ligação e enviam 
comandos para o multiswi-
tch SCR para ativar as “suas” 
frequências. E começa nova-
mente tudo a funcionar. 

Temos a certeza de que 
esta é a solução mais simples 
e mais barata para fazer com 
que uma instalação existente 
seja adequada para receto-
res de sintonizador duplo que 
têm apenas um único cabo 
a entrar em cada divisão. O 
sistema também é bastante 
atractivo para novas instala-
ções reduzindo significativa-
mente a complexidade do ca-
beamento. Pode facilmente 
combinar multiswitches clás-
sicos com o sistema UNiSE-
qC. Existem vários exemplos 
de ligação no manual do usu-
ário. A única condição prévia 
é a seguinte: deve usar re-
cetores SCR compatíveis. Fe-
lizmente, os novos recetores 
são cada vez mais equipados 
com este recurso.


