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SPAUN 
VAM 420 
NG PAL

Yüksek 
Kaliteli Analog 
Modülatör

•	Analog	tv	sinyali	oluşturmak	çok	kolay
•	Mükemmel		teknik	değerler
•	Basit	ve	hızlı	programlama
•	Çok	uzun	kablolarla	da	uyumlu

Analog Modülatör TEST RAPORU   
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Kendi analog tv kanal 
sisteminizi oluşturun

Bir analog TV sinyalini ta-
şımak istediğinizde ya da 
sadece birkaç TV kanalını bir 
sisteme dağıtmak istediği-
nizde hala eski analog modü-
latörleri ve eski dostlarımız 
PAL, SECAM veya NTSC’yi 
kullanmak makul bir seçenek 

olarak duruyor. Bunun için 
ihtiyaç duyduğunuz şeyler 
sadece analog sinyal kaynağı 
(video kamera, VCR veya sa-
dece bir uydu alıcıdan alaca-
ğınız çıkış sinyali) ve bir VSB 
modülatör. SPAUN’un VAM 
420 NG PAL modeli işte böyle 

bir cihaz. 
İlginç bir biçimde SPAUN 

kısa süre önce  VAM 420 NG 
DVB-T isimli benzer bir mo-
del daha çıkardı. Bu cihaz 
VAM 420 NG PAL’le aynı işi 
yapıyor. Tek farkı DVB-T sin-
yalleri için olması.  Şimdilik 

onu bir tarafa bırakıp tek-
rar analog modele dönelim. 
Bugünlerde dijital modelden 
çok daha fazla  kullanım ala-
nı bulacağı kesin (hala dijital 
çıkışlı sinyal kaynağı günü-
müzde pek fazla değil). Bu 
ikiz modülatör de tüm SPA-

Ölçümler 
için hazır

SPAUN VAM 420 NG PAL
Analog TV kanalları oluşturmanın 

kolay yolu

Analog Modülatör  TEST RAPORU   
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1. SPAUN VAM 420 NG PAL iki TV sinyali oluşturmak üzere kon-
figüre edilmiş: biri maksimum diğeri minimum seviyede (-10dB). 
Sinyallerin 50 dB üzerinde yer gürültüsünün üzerinde olduğuna 
dikkat edin.
2. Yukarıdaki gibi ama bu defa komşu kanallar kullanılmış
3. VAM 420 NG PAL tarafından oluşturulan test görüntüsü
4. VAM 420 NG PAL tarafından demodüle edilen analog TV kanalı. 
SPAUN SPAROS metrede izleniyor.

UN ürünleri gibi kaliteli bir 
işçiliğe sahip. Bir DIN rayı 
üzerine ya da duvar gibi düz 
yüzeylere doğrudan ya da 
cihazla gelen bilezikle mon-
te edilecek şekilde tasarlan-
mış. SPAUN ayrıca VAM 420 
NG PAL için mükemmel bir 
muhafaza yapmış. SpaceBox 
adını verdikleri bu kutu 19” 
bir raf ve 5 veya 10 VAM 420 
NG PAL cihazını içine yerleş-
tirebiliyorsunuz. 

Modülatör, aynı türde üç 
modülatörle arka arkaya 
bağlanabiliyor ve bu du-
rumda modülatör için tek 

bir güç kaynağı kullanmanız 
yeterli oluyor (SPAUN SNG 
12/2000). Bir VAM 420 NG 
PAL’de iki grup giriş (video 
ve stereo ses) bulunuyor ve 
iki analog TV  kanalı oluştu-
rulabiliyor. Kolayca hesap-
layacağınız gibi bu cihazlar-
dan dördüyle 8 analog kanal 
yaratmak mümkün. SPAUN 
modülatörleri bir DIN rayın-
da yan yana monte ederken 
plastik bir boşluk çubuğu bı-
rakıyor. 

Lütfen şunu da unutmayın 
ki bu sadece bir modülatör. 
Yani giriş video sinyalle-

■SPAUN’un SpaceBox rafı tüm sorunları ortadan kaldırıyor. VAM 
modülleri monte edecek yer sorunu çözüldü. 5 ya da 10 VAM 420 
NG PAL cihazını üzerine monte edebiliyorsunuz. 

ri PAL renk sistemindeyse 
çıkış TV sinyali de PAL sis-
teminde olur. Ama renk 
sistemi dışında sesin nasıl 
yayınlanacağını belirleyen 
TV standardına da dikkat 
etmek gerekir. Bu konudaki 
seçenekler B,G,D,K,I veya L 
standartlarıdır. VAM 420 NG 
PAL bunların tümüyle uyum-
lu. Avrupa ve daha pek çok 
diğer bölgede PAL D/K  veya 
PAL B/G sinyalleri zamanın-
da kullanıldığı ve bugün hala 
bazı yerlerde kullanıldıkları 
için  buralarda mükemmel 
sinyal besleme seçenekleri 
olacaklardır. Ancak daha çok 
Amerika’da kullanılan N ve 
M standartlarını desteklemi-
yorlar. 

VAM 420 NG PAL’in iki grup 
giriş yeri var. Tanıdık sarı/
beyaz/kırmızı RCA konektör-
leri iki sütun halinde ön pa-
nelin üst kısmında görebilir-
siniz. Panelin alt kısmında iki 
F konektörü yer alıyor. Bun-
lardan biri giriş diğeri ise çı-
kış (iki TV kanalının çıkacağı 
yer) için. İsterseniz başka bir 

VAM 420 NG PAL’İ de girişe 
bağlayarak analog kanalla-
rın sayısını artırabilirsiniz. Ya 
da bir yer anteninden gelen 
koaksiyel kabloyu da kullan-
mak mümkün. Böylece ka-
rasal sinyalle kendi VAM 420 
NG PAL ile oluşturduğunuz iki 
sinyali birleştirerek kullana-
bilirsiniz. SPAUN’un cihazın 
kitapçığında verdiği tavsi-
yeyi dikkate alın ve karasal 
bir anteni bağlarken antenle 
modülatör arasına en az 20 
dB giriş/çıkış izolasyonu olan 
bir amfi  yerleştirmeye ba-
kın. 

Modülatörün programlan-
ması oldukça kolay. Sadece 
üç düğme kullanılıyor. Yu-
karı, aşağı ve enter. Doğ-
rusunu söylemek gerekirse 
SPAUN’un bu düğmelere son, 
Sağ/sol gibi isimler vermesi-
ni tercih ederdik.  Fonksiyo-
nu sadece sağ ve sol kanallar 
arasında geçiş yapmak. Nor-
mal modda, enter düğme-
sine basarak  sağ ya da sol 
kanalı seçiyorsunuz. İki diji-
tal göstergedeki nokta sağa 
ya da sola giderek hangi ka-
nalın seçildiğini gösteriyor. 
Daha sonra yukarı ve aşağı 
düğmeleriyle oynayarak S03 
ile 69 arasındaki kanallardan 
birini seçiyorsunuz. 

Yukarı ve aşağı düğme-
lerine aynı anda bir saniye 
bastığınızda VAM 420 NG 
PAL programlama moduna 
geçiyor. Şimdi artık aşağı 
düğmesiyle “menü” içinde 
gezinirken yukarı düğme-
siyle seçenekleri değiştire-
bilirsiniz. Seçenekler şöyle: 
TV sistemi, video taşıyıcının 
ince ayarı, video/ses oranı 
(16 veya 12 dB) test numu-
ne jenaratörü (açık/kapalı) 
RF seviye ayarı (0 ile -10 dB 
arasında), ses işleme modu 
(mono, stereo, ikili). Tüm 
ayarları hallettikten sonra 
yine yukarı ve aşağı düğme-
lerine aynı anda basılı tutup 
programlama modundan çı-
kın. Cihazı programlamak ve 

kullanmak için ihtiyacınız sa-
dece bu. 

Modülatörün performansı-
nı değerlendirmek için  uydu 
alıcılardan aldığımız iki ana-
log sinyalle (video ve stereo 
ses) denedik. SPAUN SPAROS 
metreyi VAM 420 NG PAL’in 
çıkışına bağlayarak frekans 
spektrumunu gözlemledik. 
Ekran alıntılarımızda da gö-
rebileceğiniz gibi oluşturulan 
sinyaller 50 dB gürültü sevi-
yesinin üstünde son derece 

VAM 420 NG PAL’e benzer 
bir cihaz da SPAUN’un 
kısa süre önce çıkardığı 
yukarıdaki VAM 420 NG 
DVB-T modeli. Özellikler 
VAM 420 NG PAL ile aynı, 
ama analog sinyal yerine 
VAM 420 NG DVB-T bir 
COFDM çıkış sinyali 
üretiyor
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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

+
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 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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Mükemmel C/N oranı belirtilen 50 dB’nin 
üzerine çıkıyor
Çok iyi işçilik
Çok geniş montaj seçenekleri
Aynı model diğer ürünlerle basamak şeklinde 
bağlanabiliyor
Kolay programlama

Yok

Uzman Görüşü

net sinyallerdi.  Hem maksi-
mum hem minimum ayarları 
denedik  ve karasal frekans 
bandının alt ve üst uçlarına 
baktık. Ayrıca iki analog ka-

nal çıkışı için komşu kanallar 
seçildiğinde ne olduğuna da 
baktık.  Memnuniyetle söy-
leyelim ki VAM 420 NG PAL 
performansı denediğimiz 

tüm ayarlarda mükemmeldi. 
Size performansın ne ka-

dar mükemmel olduğu ko-
nusunda fikir verebilmek için  
size bazı ölçüm sonuçlarını 
aşağıdaki tabloda veriyoruz. 
C/N değeri   tüm seviye ve 
frekans ayarlarında 50 dB 
standart değerinin ciddi bi-

çimde üstünde. Video ve ses 
oranı nominal değeri olan 16 
dB’ye oldukça yakın. Böyle 
süper bir performansla VAM 
420 NG PAL’i sinyal azalma 
korkusu olmadan çok büyük 
kablolara bile rahatlıkla bağ-
layabilirsiniz. Bu modülatör 
gerçekten üst kalite bir ürün. 


