
REF DESCRIÇÃO CÓDIGO EAN 13 

719001  Multi-coMutador 5x5x4 24450154205 

719101 aMPliFicador MSW 5x5x4 24450154199 

Sistema configurável de multi-comutadores que através de 
uma única referência de multiswitch, encontram-se soluções 
para instalações de múltiplas arquitecturas e utilizadores.

os valores das atenuações de derivação são atribuidos através 
de comutadores diP (dual in-line Package).

a central de amplificação do sistema  dispõe de 
auto-ajuste de nível e de um sistema de poupança energética.

caracteríSticaS técnicaS

 Referência de multi-comutador única e configurável.

 chassis EasyF com novo sistema de conexão e melhor 
isolamento e manuseamento mais simples.

 Alimentação flexível: através do receptor ou fonte de 
alimentação externa própria.

 Mistura terrestre (MatV).

 capacidade de comutação para 4 polaridades e saída para 4 
utilizadores por multi-comutador.

 amplificador de Sat + MatV com ajuste automático de 
nível.

 Canal de retorno passivo dos 5 - 65MHz que tornam o Multi-
comutador compatível com redes de dados e operadores de 
catV.

 Modo ECO de poupança energética: sistema automático de 
detecção de utilizadores que inabilitam a alimentação do lnB 
e das etápas activas de Fi.
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caracteríSticaS técnicaS

exeMPlo de aPlicaÇÃo

SiSteMa de
Multi-coMutaÇÃo
SIStEmA CONFIGuRÁVEL E SEm NECESSIDADE DE AjuStE
para DISTrIBUIÇÃO De 4 pOlarIDaDeS e MaTV

Etapa FI 719001 719101

Margem de frequência MHz 950 - 2150

Ganho

dB

1 20...28

regulação caG - 20

Perdas de retorno 10

tensão comutação Vdc 12/18
-

comutação banda KHz 0/22

tensão máxima de saída (en50083) dBµV 105 112

atenuação de passagem

dB

1,5
-

atenuação de derivação seleccionável dip 0, 5, 15, 20

rejeição entre saídas 30 40

Canal de retorno

Margem de frequência MHz
-

5 - 65

atenuação dB 2

Geral

entradas (HH, Hl, VH, Vl, MatV)

nº
5

Saídas (HH, Hl, VH, Vl, MatV)

Saídas utilizadores 4 -

Peso gr 200

dimensões mm 95 x 70 x 30

índice de protecção iP20
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