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Katalogový list 
širokopásmového zesilovače DA 181 

 
 
Konstrukce širokopásmového zesilovače DA181 je výsledkem našich letitých zkušeností s vývojem a výrobou 
komponentů pro televizní kabelové rozvody a požadavků techniků zabývajících se profesionálně instalacemi 
televizních rozvodů. 
Zesilovač vyniká výborným přizpůsobením a linearitou, velkou přebuditelností a nízkým šumem. To umožňuje 
provoz v obtížných příjmových podmínkách s velkými rozdíly v úrovních mezi signály nebo v televizních 
kabelových rozvodech s velkým množstvím přenášených programů. 
Zisk  zesilovače se směrem k vyšším kmitočtům mírně zvyšuje a kompenzuje tak přirozený útlum všech 
pasivních částí zapojených v rozvodu. 
Zesilovač splňuje v maximální míře technické, užitné i estetické nároky zákazníků. 
Instalací zesilovače lze jednoduše vyřešit připojení většího počtu televizních a rozhlasových přijímačů na jeden 
zdroj signálu (účastnická zásuvka nebo anténa) nebo set top boxu pro příjem digitálního vysílání DVB-T. 
  

Parametry 
Zisk    min. 18dB/862MHz 
Šum    3dB 
Linearita   ±1dB 
Kmitočtový rozsah  45-870MHz 
Výstupní úroveň   106dB, Ima3 -60dB  
Útlum odrazu   >20dB/47MHz, -1,5dB/okt 
Skupinové zpoždění   <6ns/45-100MHz 
Napájení   9-24Vss  
    8-18Vstř 
Spotřeba   max. 40mA 
Rozměry ŠxVxH   82x44x25mm  
   
Instalace 
Zesilovač lze umístit kdekoliv v interiéru. K jeho připevnění slouží přibalené vruty, které se prostrčí otvory po 
stranách krabičky. Vruty lze bez předvrtání zašroubovat do dřeva, do jiných materiálů je nutno použít  
hmoždinku nebo jiný spojovací prvek. 
Při instalaci venku musí být zesilovač připevněn tak, aby konektory směřovaly směrem dolů a nedocházelo tak k 
zatékání vody do zesilovače. Současně doporučujeme použít napájení zesilovače do výstupu po koaxiálním 
kabelu, viz kapitola „NAPÁJENÍ“. 
 
Připojení signálu 
Zesilovač se připojuje k rozvodu koaxiálními kabely s F konektory.  Střední vodič koax. kabelu by měl při 
správném provedení přesahovat asi 1mm přes převlečnou matici F konektoru. Zapojení konektorů je na krabičce 
označeno IN=vstup a OUT=výstup.  
 
Napájení 
Zesilovač lze napájet dvěma způsoby: 
- napájení po kabelu. Napájecí napětí v rozsahu uvedeném v „PARAMETRECH“ lze přivést do výstupního 
konektoru ze vzdáleného zdroje. Zpravidla se pro tento účel používá napájecí vyhýbka umístěná v dosahu 
napájecího zdroje. Tento způsob je ideální pro napájení zesilovače umístěného venku nebo mimo dosah 
napájecího zdroje. 
Při tomto způsobu napájení musí být všechny prvky (např. rozbočovače a odbočovače) zapojené do této větve 
uzpůsobeny pro přenos napájení. 
- napájení z externího zdroje. Pro tento účel je v zesilovači zapojen konektor pro připojení adaptéru nebo 
jiného zdroje napětí. Při zasunutí konektoru se automaticky odpojí kontakt napájení po kabelu, takže nemůže 
dojít k připojení napájení do dalšího rozvodu. 

Zapojení napájecího konektoru    Φ 3,5mm/1,3mm 
 

Zdrojem napájecího napětí může být libovolný adaptér, pracující v mezích uvedených výše a který splňuje 
bezpečnostní požadavky.  
Vzhledem k poměrně velkému odběru neduporučujeme používat baterie. 
 



                                                                                                        

Nastavení 
Zesilovač je při výrobě pečlivě zkontrolován a  nastaven tak, aby odpovídal deklarovaným parametrům. Proto 
neobsahuje žádné zákaznicky přístupné nastavovací prvky. 
V případě, že je vstupní úroveň signálu příliš vysoká je nutno použít externí attenuátor. 
Příliš vysoká úroveň vstupního signálu se projevuje výrazným zhoršením kvality obrazu na jednom nebo 
několika televizních programech. 
Poznámka 
Zhoršení kvality signálu může být způsobeno přebuzením vlastního zesilovače nebo vstupní části televizoru. 
Pokud se nepodaří dosáhnout signálu podle Vašich představ, doporučujeme se obrátit na odbornou firmu, která 
dokáže změřit úroveň a kvalitu signálu a navrhnout optimální řešení.  
 

Upozornění 
Výrobek je možno napájet pouze ze schváleného a bezpečného zdroje v rozmězí napětí uvedených v tomto 

návodě. 

Všechny navazující části rozvodu musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy o 

bezpečnosti a elektromagnetické kompatibilitě. 
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 
1. Záruční doba 
RT com s.r.o.(dále jen výrobce) poskytuje na prodané zboží záruku na jakost ode dne jeho prodeje. Délka záruky 
je 36 měsíců. Záruční doba začíná plynout dnem prodeje, nejpozději však 6 měsíců od data expedice od výrobce. 
 

 
Výrobce: RT com s.r.o., Palackého 360, 769 01 Holešov, ČR  IČ 26222191 
tel: 573 394 445, fax: 573 397 088     DIČ CZ26222191 
e-mail: info@rtcom.cz      OR v Brně, oddíl C, 
http://www.rtcom.cz       vložka 37907 


