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Katalogový list 
 

 
Popis zařízení 
 
Širokopásmový   zesilovač   DA241 byl vyvinut podle potřeb zákazníků vyžadujících kompaktní, 
spolehlivý a výkonný zesilovač. 
Hlavním   rysem zesilovače  je  jeho  velká odolnost  proti  přebuzení.  Ta  umožňuje  provoz  v  
obtížných  příjmových podmínkách s velkými  rozdíly  v  úrovních  mezi  signály  nebo v  
televizních  kabelových  rozvodech s velkým množstvím přenášených programů. Zesilovač je 
vyvinut  s ohledem na možnost použití signálů pozemského digitálního vysílání DVB. Dalším 
znakem zvyšujícím užitné vlastnosti zesilovačů je výrazné zvýšení odolnosti vstupu proti 
přepěťovým špičkám. 
Zesilovač DA 241 splňuje v maximální míře technické, užitné i estetické nároky zákazníků.  
Instalací  zesilovače  lze  jednoduše  vyřešit  problém  připojení  většího  počtu televizních  a  
rozhlasových  přijímačů  na  jeden  zdroj  signálu  (účastnická zásuvka  nebo anténa) bez zhoršení 
kvality signálu. 
 

Parametry 
 
Příkon      max. 3,5VA 
Napájení    230V/50Hz  ±10% 
Zesílení     VHF 22dB   

UHF 24dB  
Míra šumu    4,5dB 
Výstupní úroveň   106dB pro IMA3 60dB    
CTB> 60dB 42kan.   95dB 
CSO> 60dB 42kan.   95dB 
Rozsah regulace   0 až -10dB 
Frekvenční rozsah   40 až 870MHz 
Impedance    75Ω 
Hmotnost    220g 
Rozměry V x Š x H    100 x 56 x 95 (vč. konektorů) 
Napětí na signál. svorkách   max. 50Vss 
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Instalace 
 
Zesilovač je v provozu ihned po zasunutí do normalizované zásuvky s napětím 230V/50Hz. 
Činnost je signalizována světelnou diodou na horní straně krytu. 

 
Připojení signálu 
 
Pro  připojení vstupního  a výstupního kabelu je zesilovač vybaven standartními konektory IEC 
používanými např. na účastnických šňůrách. Zasunutím konektoru do příslušné zdířky je připojení 
hotovo. 
 

Nastavení 
 
Zesilovač  je  z  výroby  nastaven  na  maximální  zesílení.  V případě, že je vstupní úroveň signálu  
příliš  vysoká  lze  ji  snížit  otáčením  regulátoru  proti směru hodinových ručiček. Příliš vysoká  
úroveň  vstupního  signálu se  projeví  výrazným  zhoršením  kvality  obrazu na jednom  nebo  
několika  televizních  programech.  V tom  případě  je  nutno regulátorem snížit vstupní úroveň 
signálu, dokud rušení nezmizí. 
 

Poznámka 
 
Zhoršení   kvality  signálu  může  být  způsobeno  přebuzením   vlastního  zesilovače  nebo vstupní  
části  televizoru.  Pokud  se  nepodaří  zesilovač  nastavit  tak, aby byl signál podle Vašich 
představ, doporučujeme se obrátit na odbornou firmu, která dokáže změřit úroveň a kvalitu signálu 
a navrhnout optimální řešení. 
 
 

Upozornění 
 
Výrobek je možno připojit na střídavé napětí v rozsahu 220-240V/50Hz. 

Před sejmutím krytu musí být výrobek odpojen od napájecího napětí. 

Výrobek musí být chráněn proti vlhkosti a prudkým změnám teplot. 

Dlouhodobá životnost a uváděné parametry jsou zaručeny při provozu v interiérech s teplotami v 
rozsahu +0 až +40°C a vlhkosti do 80% při 25°C. 
 
Záruka 
 
Výrobce bezplatně odstraní závadu v období 24 měsíců od data prodeje. 
Záruka se nevztahuje na vady způsobené jiným použitím než uvedeným v návodu, porušením 
plomby nebo přepětím v síti, na vstupu nebo výstupech zesilovače. 
 
 
 


