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SPAUN 
VAM 420 
NG PAL

Modulador
Analógico de
Alta Qualidade

•	fácil	de	criar	sinais	analógicos	de	televisão
•	especificações	técnicas	extremamente	boas
•	programação	simples	e	rápida
•	também	adequado	para	cabos	extremamente	longos

Modulador Analógico  RELATÓRIO DE ENSAIO   
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Crie o seu próprio sistema de 
canais analógicos de televisão

Quando pretende enviar 
um sinal analógico de TV 
para um destino bastan-
te distante ou quando pre-
tende distribuir apenas um 
grupo de canais televisivos, 
ainda continua a fazer senti-
do usar um modulador ana-
lógico e o velho e bom siste-

ma de cores PAL, SECAM ou 
NTSC. Hoje é bastante sim-
ples criar o seu próprio canal 
televisivo analógico. Apenas 
precisa de uma fonte de si-
nais analógicos (câmara te-
levisiva, VCR ou apenas a 
saída de um recetor de sa-
télite) e um modulador VSB. 

Um desses moduladores é o 
VAM 420 NG PAL da SPAUN.

Curiosamente, a SPAUN 
também lançou recente-
mente um dispositivo seme-
lhante, o VAM 420 NG DVB-
-T. Obviamente, que este 
dispositivo faz exatamente o 
mesmo que o VAM 420 NG 

PAL, mas apenas em DVB-
-T. Mas vamos voltar para a 
versão analógica, que atual-
mente vai encontrar muitos 
mais usos do que a versão 
digital (mesmo assim ainda 
não existem muitas fontes 
com uma saída digital de si-
nal).

Pronto para as 
medições

SPAUN VAM 420 NG PAL
Maneira fácil de criar 

canais analógicos de televisão
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1. SPAUN VAM 420 NG PAL configurado para gerar dois sinais de 
televisão: um com nível máximo, o outro com o nível mínimo (-10 
dB). Observe que os sinais estão a mais de 50 dB acima do ruído.
2. Como acima, mas aqui são usados os canais adjacentes. 
3. Teste de imagem gerado pelo VAM 420 NG PAL.
4. Um canal analógico demodulado pelo VAM 420 NG PAL e exibido 
no medidor de sinais SPAUN SPAROS

Este modulador duplo foi 
cuidadosamente concebido 
assim como todos os pro-
dutos SPAUN. Foi projetado 
para ser montado num calha 
DIN ou numa superfície pla-
na, como uma parede - dire-
tamente ou com a ajuda do 
suporte incluído. A SPAUN 
também oferece um suporte 
perfeito para o VAM 420 NG 
PAL: chama-se SpaceBox e é 
um cavalete de 19” que pode 
acomodar até 5 ou até 10 
unidades VAM 420 NG PAL.

O modulador pode ser 
cascateado com outras três 
unidades idênticas e neste 
caso pode usar uma úni-
ca fonte de alimentação 
(SPAUN SNG 12/2000) para 

fornecer energia a todos os 
quatro moduladores. Um 
VAM 420 NG PAL tem dois 
conjuntos de entradas (ví-
deo e áudio estéreo) e gera 
dois canais de televisão ana-
lógica. Como pode facilmen-
te calcular, quatro desses 
dispositivos podem gerar 8 
canais de televisão analógi-
ca. SPAUN inclui um espa-
çador de plástico para ser 
usado durante a montagem 
dos moduladores ficando um 
ao lado do outro numa calha 
DIN.

Convém recordar que é 
apenas um modulador – por 
isso, se o sinal de entrada 
de vídeo for em conformi-
dade com o sistema de cor 

■SpaceBox da SPAUN resolve todos os problemas, onde montar 
os módulos VAM. Consegue ligar até 5 unidades ou até 10 VAM 420 
NG PAL.

PAL, o sinal não será altera-
do e teremos na saída sinal 
de televisão analógica em 
sistema PAL. Se tiver sis-
tema SECAM, vai ficar com 
sinal em sistema SECAM. No 
entanto, exceto para o sis-
tema de cores, também de-
verá estar ciente da norma 
padrão televisiva que espe-
cifica como o áudio é trans-
mitido. E aqui temos algu-
mas possibilidades: norma 
B, G, D, K, I ou L. VAM 420 
NG PAL é compatível com 
todos estas normas. É per-
feito para alimentar apare-
lhos de televisão analógica 
utilizados na Europa e em 
muitas outras regiões do 
mundo onde sinais como 
PAL D/K ou PAL B/G foram 
utilizados e por vezes ainda 
estão atualmente a funcio-
nar. O que o modulador não 
suporta são as normas N e 
M, usadas principalmente 
nas Américas.

VAM 420 NG PAL tem dois 
conjuntos de entradas. Vai 
poder encontrar os famosos 
conectores RCA amarelo/
branco/vermelho em duas 
colunas na parte superior 
do painel frontal. Na parte 
inferior do painel, existem 
dois conetores F. Um deles 
é a saída (onde aparecem os 
dois canais televisivos) e ou-

tro na entrada. Pode conec-
tar-se outro VAM 420 NG PAL 
na entrada para aumentar o 
número de canais analógi-
cos. Aqui também pode ali-
mentar um cabo coaxial de 
uma antena terrestre para 
combinar o sinal terrestre 
com seus próprios dois ca-
nais gerados pelo VAM 420 
NG PAL. Observe os conse-
lhos que a SPAUN oferece no 
folheto incluído com instru-
ções técnicas: quando co-
nectar uma antena terrestre 
certifique-se de inserir um 
amplificador entre a antena 
e o modulador que tem pelo 
menos 20 dB de isolação na 
entrada/saída.

Programar o modulador 
é bastante simples. Ape-
nas utiliza três botões: para 
Cima, para Baixo e Enter. 
Francamente, nós preferí-
amos que a SPAUN chama-
-se o último botão de L/R ou 
algo parecido. A sua função 
é apenas alternar entre o 
canal esquerdo e direito. Em 
modo normal, pode selecio-
nar o canal da esquerda ou 
direita pressionando o botão 
Enter. O ponto decimal do 
display de dois dígitos mo-
vimenta-se para o dígito da 
esquerda ou digito da direita 
indicando desta forma qual 
o canal que nesse momen-
to foi selecionado. Seguida-
mente utiliza os botões para 
Cima e para Baixo para alte-
rar o número do canal desde 
S03 até 69. 

Quando pressiona e man-
tem os botões para Cima e 
para Baixo em simultâneo 
durante um segundo, VAM 
420 NG PAL alterna para o 
modo de programação. Nes-
te momento pode usar o bo-
tão para baixo para percor-
rer o “menu” e o botão para 
cima para alterar o valor da 
opção presente. As opções 
são as seguintes: sistema de 
TV, ajuste fino de frequência 
portadora de vídeo, taxa de 
áudio/vídeo (16 ou 12 dB), 
gerador teste padrão (ligar/
desligar), sinal de saída de 
RF (ligar/desligar), ajus-
te de nível RF (de 0 a -10 
dB), nível de sinal de áudio 
(de-6 dB até 6 dB), modo 
de processamento de áudio 
(mono, stereo, dual). Assim 
que terminar com todas as 
configurações, volta de novo 
a pressionar e manter em 
simultâneo os botões para 
Cima e para baixo e deste 

modo sai do modo de pro-
gramação. E é apenas isto 
que vai precisar para conse-
guir programar e operar este 
dispositivo.

Para avaliar o desempe-
nho do modulador, nós uti-
lizamos dois sinais analó-
gicos provenientes de dois 
recetores de satélite (vídeo 
e áudio estéreo). Ligamos o 
medidor de sinais da SPAUN 
SPAROS na saída do VAM 
420 NG PAL para observar o 
seu espectro de frequência. 
Como pode ver nas nossas 
imagens do ecrã, os sinais 
gerados foram extrema-

Um dispositivo similar como 
o VAM 420 NG PAL é modelo 
acima VAM 420 NG DVB-T, que 
recentemente foi lançado pela 
SPAUN. As características são 
as mesmas do VAM 420 NG 
PAL, mas em vez de um sinal 
analógico PAL o VAM 420 NG 
DVB-T tem um sinal COFDM de 
saída.



DATA
TECHNICAL

Manufacturer SPAUN electronic GmbH & Co. KG, Germany

Web www.spaun.com

E-mail contact@spaun.com

Phone +49-7731-8673-0

Fax +49-7731-8673-17

Model VAM 420 NG PAL

Function VSB Twin Modulator

Number of analogue A/V inputs 2

Frequency range 110 … 862 MHz

TV standard B/G/D/K/I/L

Output level max 90 dBµV

Output level adjustment 0...-10 dB

Spurious level <-60 dB

C/N ratio	 ≥	50	dB

Input level 1 ± 0.1 V p-p

Supply	 12	V,	475	mA

Dimensions 196	x	106	x	35	mm

Jacek Pawlowski
TELE-satellite

Test Center
Poland

+

–

 Min. level setting Max. level setting
Channel S03 67 S04 S05 69

Frequency [MHz] 119.25 839.25 126.25 133.25 855.25
Level [dBµV] 80.4 79.1 91.3 91.2 91.2

C/N [dB] >55.7 >51.4 >57.1 >57.9 >61.8
V/A [dB] 15.1 15.7 17.4 18.1 15.4
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Excelente relação C/N superior aos 50 dB 
especificados.
Acabamento bastante bom.
Opções de montagem versátil.
Montagem em cascata com outras unidades 
idênticas.
Fácil programação.

Nenhum

Opinião Técnica

mente limpos – mais de 50 
dB acima do nível de ruído. 
Testamos configurações de 
amplitude máxima e mínima 
e desempenho na banda de 
frequência terrestre low-end 
e high-end. Também verifi-

camos como funciona quan-
do dois canais adjacentes 
são escolhidos para a saída 
dos canais analógicos. Fica-
mos contentes em informar 
que o desempenho do VAM 
420 NG PAL foi brilhante em 

todas as configurações que 
tentamos. 

Para lhe dar uma ideia 
de como foi grande o de-
sempenho fornecemos-lhe 
um grupo de resultados de 
medição. Consulte a tabela 
abaixo. C/N excedeu signifi-
cativamente a especificação 
(50 dB) em todos os níveis 
de configurações e frequên-

cia. A relação de vídeo e ní-
vel de áudio ficou bem per-
to de seu valor nominal 16 
dB. Com este desempenho 
soberbo, até pode conectar 
VAM 420 NG PAL a cabos co-
axiais bastante longos sem 
qualquer tipo de medo na 
degradação do sinal. Este 
modulador é realmente um 
dispositivo de alta qualidade.


