ul. Dzia³dowska 16
81-208 Gdynia
tel. (0-58) 623-13-79
e-mail: badmor@badmor.com.pl

Droga do idealnego odbioru

Informator
o wyrobach

BADMOR — TO SYMBOL JAKOŒCI I NAJLEPSZYCH CEN

Szanowna Pani, Szanowny Panie !

Opracowuj¹c dla Pañstwa ten informator jesteœmy œwiadomi, ¿e nie jest to
jeszcze wersja ostateczna. Osobiœcie odnoszê wra¿enie, ¿e jest on
“przegadany”, ale có¿ – maj¹c na uwadze codzienny kontakt z ostatecznym
u¿ytkownikiem, zadaj¹cym nam telefonicznie podstawowe pytania, wydawa³o
siê celowe zamieszczenie wiêkszej iloœci informacji o produktach i ich dzia³aniu.
Surowe dane techniczne my, jako szefowie firm, rozumiemy (wiemy jak ³atwo
tam przemyciæ k³amstwa) i posiadamy umiejêtnoœæ ich interpretacji, ale nasz
personel nie zawsze potrafi przekazaæ prawdê o wyrobach klientowi..
“Informator o produktach” w naszym za³o¿eniu powinien trafiæ do
bezpoœredniego sprzedawcy. Przegl¹daj¹c go z pewnoœci¹ nasun¹ siê
Pañstwu pewne wnioski, sugestie dotycz¹ce jego zrozumia³oœci dla wszystkich,
sposobu przekazu. Siêgnijcie po s³uchawkê telefonu, pod którym macie
Pañstwo przyklejony numer bezp³atnej infolinii do naszego zak³adu –
przeka¿cie nam swoje spostrze¿enia. Pomó¿my sobie wzajemnie, chodzi o
zwiêkszenie obrotu miêdzy naszymi firmami, a tym samym o zysk.
Z powa¿aniem
Bogus³aw Badzi¹g
w³aœciciel f-my BADMOR
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Symetryzatory antenowe s³u¿¹ do dopasowania parametrów wyjœciowych
anteny (najczêœciej 300 Ohm) do w³aœciwoœci kabla przesy³owego (w technice
odbioru TV jest to najczêœciej 75 Ohm).

SYMETRYZATORY

Symetryzatory odbiornikowe dopasowuj¹ impedancjê kabla przesy³owego
(75 Ohm) do impedancji wejœciowej odbiornika 300 Ohm. Wejœcie 240, 300 Ohm
posiadaj¹ czêsto odbiorniki turystyczne oraz starsze sto³owe.

Elementy dopuszkowe BADMOR idealnie pasuj¹ do prawie wszystkich anten.
Dziêki specjalnym zaciskom wykonanym z wysokogatunkowej, g³êboko t³ocznej
taœmy stalowej pokrytej odpowiednim pokryciem galwanicznym zapewniaj¹
doskona³y kontakt z zaciskami wyjœciowymi anteny – niskie straty sygna³u.
Solidnoœæ wykonania gwarantuje bardzo ma³y procent reklamacji
spowodowanych przez nieprofesjonalny monta¿.
Zastosowanie sprê¿yny w zacisku masowym znakomicie u³atwia pracê
instalatora pracuj¹cego w trudnych warunkach.

Solidny, importowany rdzeñ symetryzatora
wykonany z wysokiej jakoœci kompozytu
ferrytowego plus profesjonalne nawiniêcie
specjalnym przewodem

Z takimi zaciskami bêdzie zawsze dzia³a³
nawet zamontowany “odwrotnie”

Ten zacisk ze sprê¿yn¹ znaj¹
i doceniaj¹ instalatorzy

Tymi detalami ró¿nimy siê od innych Twoich dostawców, czy warto kupowaæ tañsze?

Symetryzatory dystrybuujemy
w 5 pakietach po 5 szt. U³atwia
to liczenie okresowe w sklepie
detalicznym.

Solidne, wiarygodne pakowanie po
25 szt. jest wygodne w przypadku
sprzeda¿y wiêkszym odbiorcom.

str. 6

Wiêksi odbiorcy: producenci anten, eksporterzy mog¹ liczyæ na nieodp³atne umieszczenie na wyrobie logo odbiorcy.

SYMETRYZATORY

¤
¤
¤
¤

klasyczna, sprawdzona konstrukcja
solidny – profesjonalny, importowany du¿y rdzeñ
fachowo nawiniête uzwojenia zapewniaj¹ minimalne straty sygna³u
produkowany w firmie “od zawsze”, stale modernizowany

Zastosowanie: anteny typu YAGI I, II i III pasmo TV
oraz anteny radiowe UKF
Zamówienia: symetryzatory 1-12 / UKF pakowane po 25 szt.
Czy konkurencja zaoferuje lepsze?

SYMETRYZATORY

Symetryzator antenowy 300/75 Ohm kana³y: TV 1–12+radio UKF

Symetryzator antenowy 300 / 75 Ohm kana³y: TV 21–60
¤
¤
¤
¤

dzia³a na zasadzie dopasowanej linii paskowej
precyzyjnie wykonany zapewnia minimalne straty sygna³u
solidna p³ytka bazowa – d³ugi czas bezawaryjnej eksploatacji
zapewnia dobre dopasowanie w zakresie IV i V pasma TV

Zastosowanie: anteny telewizyjne typu YAGI, idealny na IV i V pasmo TV
Zamówienia: symertyzatory 21–69 pakowane po 25 szt.
Profesjonalne wykonanie!

Symetryzator antenowy 120-350 / 75 Ohm kana³y: TV 6–60
¤ specjalny do ró¿nych anten szerokopasmowych
¤ dobra transformacja sygna³u, odpowiednio dobrany materia³ rdzenia
¤ specjalna konstrukcja zacisków wejœciowe uniemo¿liwiaj¹ca
nieprawid³owy monta¿!
¤ przetestowany i zalecany przez najwiêkszych producentów anten
¤ du¿a trwa³oœæ, ³atwoœæ monta¿u
Zastosowanie:
Zamówienia:

anteny telewizyjne szerokopasmowe, toleruje ró¿ne
impedancje wejœciowe, ró¿ne anteny
symetryzatory 6–60 pakowane po 25 szt.
Niezawodny w ka¿dym zastosowaniu!

Symetryzator odbiornikowy 75 / 300 Ohm kana³y: 1–45 (³¹cznie z UKF) opcja kana³y: TV 6–60
¤ Impedancja wejœciowa 75 Ohm, wyjœciowa 300 Ohm.
¤ pasuje do starszych odbiorników R–TV sto³owych oraz nowszych
turystycznych.
¤ brak wtyku wyjœciowego t³umaczymy mnogoœci¹ ich rozwi¹zañ
w latach poprzednich.
Zastosowanie: odbiorniki z wejœciem antenowym 300 Ohm
Zamówienia:
symetryzatory wewnêtrzne 1–45 + UKF
pakowane po 5 szt.
Zamówienia:
symetryzatory wewnêtrzne k. 6–60
pakowane po 5 szt.
Powinien czekaæ na klienta w ka¿dym dobrym sklepie R–TV!
str. 7
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Przedwzmacniacze (modele typu PWA...) s³u¿¹ do wstêpnego wzmocnienia
s³abego sygna³u antenowego tak, aby pokryæ nieuniknione straty w przewodach,
sumatorach, zwrotnicach.
Powstanie w ostatnich czasach wielu nowych lokalizacji oœrodków nadawczych
wymusi³o na nas – producentach zaoferowanie bardziej zaawansowanych
technicznie przedwzmacniaczy s³u¿¹cych do selektywnego wzmocnienia wybranych grup kana³ów lub nawet pojedynczych kana³ów TV (modele typu Zefir ...)

PRZEDWZMACNIACZE

Oferuj¹c przedwzmacniacz Klientowi staraj siê tak dopasowaæ wzmocnienie
“aby ono by³o w sam raz” do lokalizacji jego budynku. Zastosowanie silniejszego
modelu mo¿e spowodowaæ wzbudzenie ca³ej instalacji, uniemo¿liwiaj¹c
zupe³nie odbiór. Jeœli odbiorca chce pod³¹czyæ wiêcej ni¿ jeden odbiornik,
bardziej wskazane jest zaproponowanie mu odpowiedniego wzmacniacza
abonenckiego, umieszczonego za przedwzmacniaczem w antenie.
Selektywne przedwzmacniacze “dopuszkowe” charakteryzuj¹ siê du¿¹
czu³oœci¹ (poprawn¹ prac¹ przy bardzo ma³ych sygna³ach wejœciowych), ale ich
poziom wyjœciowy wystarczy do zasilenia standardowo tylko jednego odbiornika.

Przedwzmacniacze dopuszkowe BADMOR pakowane s¹ w
porz¹dne opakowanie typu blister – walizka.
Na odwrocie znajduje siê szczegó³owa instrukcja monta¿u.

W procesie strojenia dobieramy elementy
pojemnoœciowe nie rozginaj¹c cewek – uk³ad
pracuje w lepszych warunkach

Odrêbnym zagadnieniem jest zasilanie przedwzmacniaczy “dopuszkowych”. Problem ten szczególnie wystêpuje w
zakresie niskich kana³ów TV oraz pasma UKF.
Dominuj¹ce obecnie na rynku coraz tañsze zasilacze z separatorem wtyczkowym zosta³y skonstruowane do
wspó³pracy z popularnymi antenami siatkowymi odbieraj¹cymi pasma TV.
Próby przeprowadzone w naszym zak³adzie dowiod³y, ¿e spora czêœæ sygna³u antenowego zamiast trafiaæ do
odbiornika jest tracona w prostym separatorze zasilacza. Dla klienta posiadaj¹cego odbiornik “z górnej pó³ki”
sugerujemy zastosowanie jako separatora tzw. zwrotnicy zasilania produkcji naszej firmy (str. 23) lub firmy TELKOM
TELMOR Gdañsk.
Zasilacz po obciêciu separatora mo¿e pozostaæ ten sam.

str. 8

Producentom anten UKF oferujemy “Zefir radio UKF” – wersjê basic w specjalnej, korzystnej cenie

PRZEDWZMACNIACZE
Przedwzmacniacze PWA TV na kana³ ...
zawsze poprawi pracê sumatora, zwrotnicy sygna³u antenowego
minimalny pobór mocy – st¹d niskie szumy
selektywny uk³ad wejœciowy – ma³a wra¿liwoœæ na zak³ócenia
zastosowanie “lepszych ni¿ potrzeba” tranzystorów umo¿liwi³o
poprawn¹ pracê przy du¿ych poziomach sygna³u

Zastosowanie: anteny typu YAGI oraz anteny “siatkowe”; rozbudowane
instalacje indywidualne oraz stacje czo³owe TV kablowej
Zamówienia:
16
dB
6

12

Nr kan. TV

50

60

Nr kan. TV

8
dB

PWA k. 6–12 / 8 dB* – pakowane dowolnie
PWA k. 6–12 / 16 dB* – pakowane dowolnie
PWA k. 21–60 / 8 dB – pakowane dowolnie
PWA k. 21–40 / 8 dB – pakowane dowolnie
PWA k. 40–60 / 8 dB – pakowane dowolnie
PWA k. 50–60 / 8 dB – pakowane dowolnie
* mo¿liwoœæ zamówienia zestrojenia bardziej “w¹sko”
Droga do idealnego odbioru

PRZEDWZMACNIACZE

¤
¤
¤
¤

Przedwzmacniacze “ZEFIR” TV na kana³ ...
Wysokiej klasy przedwzmacniacz sygna³u TV przeznaczony do
rozwi¹zania z³o¿onych problemów wystêpuj¹cych w przypadku odbioru
sygna³ów z wielu nadajników emituj¹cych podobne kana³y TV
¤
¤
¤
¤
¤

zastosowano sprzê¿enia magnetyczne – nowoœæ!
filtr wejœciowy oraz miêdzystopniowy o wyj¹tkowo du¿ej stromoœci
zrealizowany na bazie dwustopniowego filtru aktywnego
jako jeden z niewielu rozwi¹zuje wiêkszoœæ problemów
oferowany przez nieliczne firmy, u nas – strojony cyfrowo

Zastosowanie: anteny typu YAGI, skomplikowane problemy odbioru
Zamówienia.:
Zefir TV / k..... 8 dB
pakowany po 5 szt.
Zefir TV / k.... 12 dB
pakowany po 5 szt.
Zefir TV / k.... 16 dB
pakowany po 5 szt.

12
dB

Pasmo
1 k. TV

Oferowany wy³¹cznie na zamówienie po uzgodnieniu parametrów
Mo¿na uzyskaæ prawdziwie kryszta³owy odbiór!

f [MHz]

Przedwzmacniacze “ZEFIR” UKF
Wysokiej klasy przedwzmacniacz sygna³u radia UKF przeznaczony dla
abonentów wymagaj¹cych.
¤
¤
¤
¤
¤

konstrukcja stale unowoczeœniana, opracowanie w³asne
rozbudowany filtr wejœciowy o wyj¹tkowo dobrych parametrach
solidna p³ytka bazowa – d³ugi czas bezawaryjnej eksploatacji
zapewnia idealny odbiór dalekich stacji radiowych
stosujemy filtry pasmowe!

Zastosowanie typowe anteny YAGI, idealny dla anten dookólnych
Zamówienia:
Zefir UKF / 8dB
pakowany po 5 szt.
Zefir UKF / 12 dB
pakowany po 5 szt.
Zefir UKF / 16 dB
pakowany po 5 szt.

16
dB

88

108 f [MHz]

Produkt dla wybrednych, wzmacniacze sygna³ów
radiowych s¹ nasz¹ dum¹ str. 9
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Do prostych ³¹czników zaliczamy sumatory i rozga³êŸniki sygna³u antenowego.
Najczêœciej wystêpuj¹ one jako dwudro¿ne lub trójdro¿ne. Ze wzglêdu na zasadê
dzia³ania mo¿emy je podzieliæ na rezystorowe oraz indukcyjne.
Rezystorowe maj¹ tê zaletê, ¿e dzia³aj¹ zawsze w miarê dobrze, nie s¹ wra¿liwe
na b³êdy instalatora.
Indukcyjne dzia³aj¹ na zasadzie transformatora. Zak³adaj¹c prawid³ow¹
konstrukcjê oraz zastosowanie dobrych rdzeni mo¿na przyj¹æ, ¿e ich straty
przejœcia s¹ nieco gorsze ni¿ rezystorowych (praktycznie 3,2 dB – UKF oraz
niestety oko³o 4,5 dB – k. 60 TV). Natomiast zaporowo osi¹gaj¹ niez³¹ separacjê
rzêdu 32 dB – UKF oraz oko³o 16 dB – k. 60 TV. Polecaj¹c ³¹cznik indukcyjny
klientowi nale¿y mu przypomnieæ, aby w ca³ej instalacji stosowa³ ten sam kabel
antenowy oraz ¿eby nie pozostawia³ ¿adnego z wyjœæ (wejœæ) S–3; R–3 nie
obci¹¿onego. Tam, gdzie jest to mo¿liwe polecaj do ³¹czenia anten nieco dro¿sze
zwrotnice sygna³u antenowego – dzia³aj¹ one na zasadzie filtrów
czêstotliwoœciowych.
* Odrêbnym zagadnieniem s¹ tzw. odga³êŸniki sygna³u. Mamy je równie¿ w
ofercie – dodatkowych informacji udzielimy telefonicznie.

£¥CZNIKI

Cechy charakteryzuj¹ce obudowê zewnêtrzn¹
BADMOR w stosunku do produktów konkurencji:
¤ solidne elementy mocuj¹ce do masztu,
umo¿liwiaj¹ce po pewnym czasie ewentualny
demonta¿, konserwacjê
¤ bezstresowy monta¿ w trudnych warunkach –
specjalne wkrêty zamocowane do pokrywy
obudowy, pokrywa zwi¹zana monta¿owo z
korpusem obudowy
¤ zastosowanie unikalnego zacisku ze specjaln¹
sto¿kow¹ sprê¿yn¹, specjalnych wkrêtów i nakrêtek
wykonywanych w naszym zak³adzie pozwoli³o na
mo¿liwoœæ monta¿u ca³oœci na dachu za pomoc¹
wkrêtaka i no¿a monterskiego w roboczych
rêkawicach – wa¿ne zim¹ dla instalatora
¤ ciekawa, przemyœlana konstrukcja uszczelnienia
labiryntowego pokrywy z korpusem zda³a
pomyœlny egzamin na kutrach rybackich operuj¹cych na ciê¿kich ³owiskach Morza Pó³nocnego –
uprzedŸ klienta ostatecznego, aby nie stosowa³ do
uszczelnieñ dodatkowych folii – wnêtrze powinno
byæ wietrzone

Elementy mocuj¹ce
Zabezpieczenie
przed
zagubieniem
drobych
elementów
str. 10

£¥CZNIKI SYGNA£U ANTENOWEGO
Rozga³êŸnik zewnêtrzny R–2

Odbiornik 1
- 3, 5dB

¤ konstrukcja stale unowoczeœniana,
opracowanie w³asne
¤ wspó³pracuje bezproblemowo z innymi elementami
instalacji antenowej ró¿nych producentów
¤ zastosowanie wszêdzie tam, gdzie ³atwiej na
zewn¹trz prowadziæ przewody antenowe
¤ estetyczne opakowanie kartonowe
¤ pe³ny zakres pracy: 47–860 Mhz

nr kat 1003

BADMOR
Gdynia

ROZGA£ÊNIK MA£OSTRATNY
INDUKCYJNY R-2

Odbiornik 2
- 3, 5dB

Z

We anteny, anten
MADE IN POLAND
BADMOR

domy jednorodzinne, letniskowe
rozga³êŸnik zewnêtrzny R–2
pakowany dowolnie (karton
firmowy zawiera 30 lub 60 szt.)
Jedna antena dwa odbiorniki, prosty monta¿

Zwora zwarta !

Rozga³êŸnik zewnêtrzny R–3

nr kat 1044

BADMOR
Gdynia

do odbiornika 3
bliskiego anten

ROZGA£ÊNIK ANTENOWY TRÓJDRO¯NY indukcyjny
ma³ostratny na k. 1-60 R-3
Zwora
rozwarta!

¤ zalety jw.
¤ doœwiadczony instalator poprzez dobranie
odpowiedniej zwory skonfiguruje go jako
potrzebny odga³êŸnik

Odbiornik 1
- 3, 5dB

Odbiornik 1
-7dB

We anteny

Z

Odbiornik 2
-7dB

Zastosowanie: domy jednorodzinne, letniskowe
Zamówienia:
rozga³êŸnik zew. R–3 pakowany
dowolnie (karton firmowy
zawiera 30 lub 60 szt.)

MADE IN POLAND

BADMOR

Zwrotnica
zasilania

Odbiornik 2
(bliski anten)

£¥CZNIKI

Zastosowanie:
Zamówienia:

Jedna antena trzy odbiorniki, prosty monta¿

Odbiornik 1
(najdalszy od anteny)

Sumator zewnêtrzny S–2

antena 1
- 3, 5dB

nr kat 1003

SUMATOR MA£OSTRATNY
INDUKCYJNY S-2

BADMOR
Gdynia

antena 1

¤ zastosowanie nowej dobrej p³ytki bazowej,
importowanych rdzeni pozwoli³o na
osi¹gniêcie wy¿szych parametrów, ni¿ oferuje
konkurencja
¤ wyczerpuj¹ca instrukcja monta¿u
¤ estetyczne opakowanie kartonowe
¤ pe³ny zakres pracy: 47–860 MHz

antena 2

antena 2
- 3, 5dB

Zastosowanie: wszêdzie tam gdzie trudno jest
dobraæ odpowiedni¹ zwrotnicê
antenow¹
Zamówienia:
sumator zew. S–2 pakowany
dowolnie (karton firmowy
zawiera 30 lub 60 szt.)

We anteny, anten
MADE IN POLAND
BADMOR

Zwrotnica
zasilania

Dwie anteny jeden odbiornik, prosty monta¿

SUMATOR ANTENOWY ma³ostratny - indukcyjny
trójdro¿ny na k. 1-60 S-3
Zwora
Zwory
zwarta!
rozwarte !

nr kat 1034

BADMOR
Gdynia

Sumator zewnêtrzny S–3

Antena UKF do odbioru stacji o
polaryzacji pionowej z przedwzmacniaczem ZEFIR FM

Do
odbiornika
R-TV

antena 1
- 3, 5dB
antena 3
-7dB

Wy sygna³u
antenowego
antena 2
-7dB

MADE IN POLAND

¤ zalety jw.
¤ doœwiadczony instalator poprzez
dobranie odpowiedniej zwory
skonfiguruje go jako potrzebny sumator
S–2 o innym podziale t³umien. We–wy
Zastosowanie: tam, gdzie trudno jest
dobraæ zwrotnicê antenow¹
Zamówienia:
pakowany dowolnie (karton
firmowy – 30 lub 60 szt.)
Trzy anteny jeden odbiornik
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BADMOR — TO SYMBOL JAKOŒCI I NAJLEPSZYCH CEN
Zwrotnice antenowe s³u¿¹ do selektywnego ³¹czenia sygna³ów antenowych. Za
pomoc¹ rozbudowanych filtrów czêstotliwoœciowych mo¿na uzyskaæ bardzo
dobre parametry w zakresie separacji wejœæ (obecnie praktycznie powy¿ej 40 dB)
oraz nisk¹ t³umiennoœæ przejœcia sygna³u (poni¿ej 1 dB).
Zwrotnica o takich parametrach zapewnia doskona³y odbiór z wielu oœrodków
emisyjnych. Bior¹c pod uwagê obecny rozwój ma³ych tych oœrodków
rozmieszczonych stosunkowo gêsto na terenie kraju, w zapomnienie posz³y
dominuj¹ce w umys³ach instalatorów o d³ugim sta¿u pracy modele zwrotnic:
1–5 / 6–12 / 21–60 oraz 1–12 / 21–60. Przysz³oœæ nale¿y do modeli skonstruowanych na dane miasto, dany region.
Pozwala to nam konstruktorom na skupienie siê na tym, by wejœcia zwrotnic mia³y jak najmniejsze t³umienie sygna³u
(stacje komercyjne) oraz na tym, by zwrotnice potrafi³y wrêcz st³umiæ potê¿ny sygna³ pobliskiej stacji regionalnej (np.
przypadek miasta £ódŸ z bardzo silnym 2 pr. TVP na kanale 30).
Maj¹c do dyspozycji nowoczesne, dobre elementy oraz cyfrow¹ aparaturê pomiarow¹ mo¿emy obecnie zaoferowaæ
produkty, które 10 lat temu by³yby zaporowo drogie (na przyk³ad: zwrotnica na rejon Katowic na kana³y 21–60 z
wydzielonym kana³em 32). Zwrotnice antenowe deklarowane na dane miasto maj¹ jeszcze jedn¹ zaletê: przenosz¹
tylko te kana³y na które s¹ zaprojektowane z mniejsz¹ iloœci¹ zak³óceñ telekomunikacyjnych, docieraj¹cych do
odbiornika. Dla Pañstwa jako dystrybutorów maj¹ jeszcze jedn¹ zaletê – ka¿de pojawienie siê nowej stacji TV
generuje wymianê urz¹dzeñ na nowoczeœniejsze.
Przyk³ad podstawowej zwrotnicy antenowej 6–12 / 21–60

C9 C10 C12 C12a C14
L5
L7 C15
L6
L8

C7

C6

D³ 1
rdzeniowy

D³ 3
rdzeniowy
C1
C2

Wej. k.TV:
6–12

T³umiennoœæ przejœcia Czêstotliwoœæ pracy
systemu Centertel
mniesza ni¿ 1,2 dB

C8

L2
L1

C3
C4

L4
L3

C5

Wyjœcie sygna³ów do
dalszej cz. instalacji

Zwora konfiguruj¹ca
podanie zasilania do
anteny IV, V pasmo TV

D³ 2
rdzeniowy

Wej. k.TV: 21-60

Zwora konfiguruj¹ca
podanie zasilania do
anteny III pasmo TV

ZWROTNICE

Mo¿na do niej kaskadowo pod³¹czaæ inne, na przyk³ad: 21-32 / 36-60 oraz pod zestawem zwrotnicê UKF / 6-60.
Zwrotnicê powy¿sz¹ mamy standardowo “na pó³kach” w zak³adzie.
Taki zestaw rozwi¹zuje natychmiast problemy odbioru TV i radia UKF Podkarpacia.

6
12
k.TV k.TV

21
k.TV

60
k.TV

*/ informacji na temat aktualnie oferowanego asortymentu zwrotnic udzielimy telefonicznie.
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Przyk³ad nalepki na opakowanie kartonowe zwrotnicy antenowej
deklarowanej na konkretne miasto

ZWROTNICE SYGNA£U ANTENOWEGO

Antena III pasmo
+ PWA 10 (k. 6-12)

BADMOR
Gdynia
Uz we1

Uz we2

MADE IN POLAND

Zwrotnica zewnêtrzna k. 6–12 / 21–60

WE 1
K. 6-12

Antena IV-V pasmo
+ ZEFIR (k.21-60)

WE 2 k.21-60

¤ konstrukcja stale unowoczeœniana
¤ wspó³pracuje bezproblemowo z innymi elementami instalacji antenowej ró¿nych producentów
¤ wysokie parametry: t³umienie przejœcia ni¿sze ni¿
2 dB, t³umienie zaporowe wy¿sze ni¿ 42 dB!
¤ estetyczne opakowanie kartonowe
¤ nie przenosi poni¿ej 6 kana³u TV !
Zastosowanie:
Zamówienia:

wyjœcie

domy jednorodzinne, letniskowe
zwrotnica zewnêtrzna 6–12/21–60
pakowana dowolnie (karton
firmowy zawiera 30 lub 60 szt.)

Produkt prosty – o doskona³ych parametrach w bardzo korzystnej cenie

Antena radio UKF
+ ewentualnie
ZEFIR UKF

Uz we1

Uz we2

WE 1
Radio UKF
88–108
MHz

WE 2 k.6-60

wyjœcie

¤ zalety jw.
¤ produkt ma³o znany, aczkolwiek potrzebny
¤ mo¿na kaskadowo ³¹czyæ z innymi zwrotnicami,
wyczerpuj¹ca instrukcja monta¿u

MADE IN POLAND

BADMOR
Gdynia

Antena IV-V pasmo
lub “siatkowa” 6-60
+ ewentualny
deklarowany pasmowo
przedwzmacniacz

Zastosowanie:
Zamówienia:

domy jednorodzinne, letniskowe
zwrotnica zewnêtrzna
Radio UKF/ TV k. 6–60
pakowana dowolnie (karton
firmowy zawiera 30 lub 60 szt.)

ZWROTNICE

Zwrotnica radio UKF / TV k. 6–60

Skuteczne po³¹czenie “siatki” z anten¹ radiow¹

Inne typowe zwrotnice antenowe w standardowej ofercie
¤ 21–22 / 27–60 // 75 okolice Bydgoszczy
(RCN Trzeciewiec + TVN) // Okolice P³ocka
¤ 6–22 / 27–60 // 75
¤ 21–30 / 36–60 // 75
¤ 6–30 / 36–60 // 75 region Bieszczad
(RCN Krosno + lokalne)
¤ 21–40 / 46–60 // 75 region Kujaw
(RCN Sierpc k. 29 i 39 + Polsat Olsztyn k. 60)
Dwie anteny jeden odbiornik, prosty monta¿ i ju¿ dzia³a !
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Rozwój technologiczny sprawi³ to, ¿e obecnie wiêkszoœæ gospodarstw
domowych posiada co najmniej po dwa lub wiêcej odbiorników radiowych oraz
telewizyjnych. Powinny byæ one pod³¹czone do anteny.
Du¿e zapotrzebowanie rynku sprawi³o powstanie nowych firm oferuj¹cych
rozga³êŸniki. Lepsze i gorsze. Pañstwo jako doœwiadczeni dystrybutorzy
pamiêtacie “bia³e plastikowe” (obecnie wyparte z rynku) rozga³êŸniki.
Dzieliæ dzieli³y sygna³, ale gdy 1 odbiornik TV “zrywa³ synchronizacjê”, podobne
zjawisko wystêpowa³o te¿ w innych odbiornikach w mieszkaniu. Obecnie rynek oczekuje produktu solidnego,
zapewniaj¹cego doskona³¹ separacjê pomiêdzy odbiornikami oraz prostego w monta¿u – czyli dzia³aj¹cego
najczêœciej na zasadzie indukcyjnej.

Wyjœcie 1/ -3 dB
sygna³ów
antenowych

Wejœcie
sygna³ów
antenowych

Wyjœcie 1/ -3 dB
sygna³ów
antenowych

Wyjœcie 2/ -6 dB
sygna³ów
antenowych

Wejœcie
sygna³ów
antenowych

Wyjœcie 2/ -3dB
sygna³ów
antenowych

Wyjœcie 3/ -6 dB
sygna³ów
antenowych

Schemat rozga³êŸnika dwudro¿nego

Schemat rozga³êŸnika trójdro¿nego

ROZGA£ÊNIKI

Jak widaæ z powy¿szych schematów, rozga³êŸnik mo¿e pracowaæ “w drug¹ stronê” – w³aœciwoœæ wykorzystana w
szerokopasmowych sumatorach sygna³u. Analizuj¹c schemat rozga³êŸnika trójdro¿nego, widzimy jak ³atwo
instalator poprzez zwarcie wyjœcia 2 lub 1 mo¿e sobie skonfigurowaæ odga³êŸnik -7 lub oko³o -10 dB.
Mo¿na wywnioskowaæ równie¿, jak Ÿle bêdzie pracowa³ w przypadku braku obci¹¿enia jednego z wyjœæ
odbiornikiem.

0

t³umiennoœæ [dB]

Teoretyczna t³umiennoœæ rozga³êŸnika r–2
Rzeczywista t³umiennoœæ dobrego
rozga³êŸnika solidnie ekranowanego,
w którym zastosowano porz¹dny
rdzeñ i starannie nawiniêto
uzwojenia

-3,0
-4,5
-6,0

5 47

100

800

1000 [MHz]

Niestety takie i jeszcze gorsze
produkty próbuj¹
byæ na rynku

Wykres powy¿szy daje odpowiedŸ na czêsto zadawane BADMOR-owi pytanie: “jak t³umi¹ wasze rozga³êŸniki?”.
Z zamieszczonych schematów widaæ, ¿e 3 dB zabiera nam teoria – z matematyk¹ siê nie dyskutuje. Wszystko
powy¿ej le¿y w gestii WFS (oczywiœcie pamiêtamy ze szko³y Wspó³czynnik Fali Stoj¹cej) zale¿ny g³ównie od:
kszta³tu, materia³u obudowy, od zastosowanych z³¹czy i czêstotliwoœci, na której wykonujemy pomiar. Dumni
jesteœmy z wyników pomiarów naszej nowej serii popularnie okreœlanej jako “mini” – t³umi¹ “w sam raz”, mniej
ju¿ siê prawie nie da.
Wychodz¹c naprzeciw tym oczekiwaniom firma BADMOR proponuje Pañstwu ca³¹ gamê ró¿nych rozga³êŸników
ukierunkowanych dok³adnie na potrzeby ostatecznego u¿ytkownika. Inny bêdzie przeznaczony do podzia³u sygna³u
kablówki – musi dok³adnie pasowaæ do gniazda naœciennego oraz nie powinien rzucaæ siê w oczy – to nie ozdoba
mieszkania. Inny znajdzie zastosowanie do podzia³u sygna³u na przyk³ad anten indywidualnych ze wzmacniaczem
– powinien mieæ separowane dla pr¹du sta³ego oznaczone wyjœcie.
Dla u³atwienia dystrybucji poszczególne modele ró¿ni¹ siê kolorem pokrywki i tak prosimy je okreœlaæ przy
zamówieniu. Warto siê nimi zainteresowaæ jako ofert¹ ca³oœciow¹ bior¹c pod uwagê asortyment, dok³adne
instrukcje zastosowañ oraz korzystne ceny zbytu. Era uniwersalnych dalekowschodnich “spliterków” mija – teraz
str. 14 KLIENT ¿¹da dok³adnie tego, czego potrzebuje i to dobrej jakoœci!

ROZGA£ÊNIKI WEWNÊTRZNE SYGNA£U ANTENOWEGO
Rozga³êŸnik TV kablowej r–2 (zielony mini)
¤ doskonale pasuje do wiêkszoœci gniazd
naœciennych TV kablowej, zbiorczej
¤ wspó³pracuje ze starym, oryginalnym przewodem
¤ w przeciwieñstwie do innych ma³o odstaje od
œciany, dyskretny
¤ bardzo prosty w monta¿u
¤ efektowne opakowanie blister - walizka w cenie
Zamówienia:

rozga³êŸnik TV kablowej r–2
zielony mini pakowany
w opakowanie blister – walizka
zbiorczo po 10 szt.

Produkt prosty – o dobrych parametrach ³atwy
do dystrybucji

Rozga³êŸnik TV kablowej r–3 (zielony mini)

Zamówienia:

TV 3

rozga³êŸnik TV kablowej r–3
zielony mini pakowany
w opakowanie blister – walizka
zbiorczo po 10 szt.

Produkt prosty – o dobrych parametrach,
z ³atwoœci¹ zbywalny

ROZGA£ÊNIKI

¤ zalety jak wy¿ej
¤ podczas sprzeda¿y przypomnij nabywcy, aby do
wyjœcia (-3,5 dB) pod³¹czy³ najdalej po³o¿ony
odbiornik

Rozga³êŸnik TV kablowej r–4 (zielony mini)
¤ zalety jak wy¿ej
¤ w trakcie sprzeda¿y przypomnij nabywcy, aby
wszystkie wyjœcia by³y obci¹¿one
¤ jeœli nabywca musi zastosowaæ d³ugie przewody
antenowe, zaproponuj mu zastosowanie przed
rozga³êŸnikiem lub w szczególnym przypadku
kiedy jeden z przewodów jest znacznie d³u¿szy
od pozosta³ych – po rozga³êŸniku wzmacniacz
abonencki 5-24 dB z pokrywka bia³¹ (opisany na
stronie 12)
Zamówienia:

rozga³êŸnik TV kablowej r–4
zielony mini pakowany
w opakowanie blister – walizka
zbiorczo po 5 szt.

Produkt – o dobrych parametrach powinien
czekaæ na nabywcê w ka¿dym dobrym sklepie
z dzia³em osprzêtu antenowego
str. 15
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OTV 1

Zastosowanie rozga³êŸnika r–2 (pokrywka czerwona)

OTV 1

Do wejœcia sygna³u
antenowego TV
magnetowidu

we. sygna³u
antenowego TV
Antenowy sygna³ wyjœciowy
(nasuñ bezpoœrednio
na wyjœcie magnetowidu)

OTV 2

fabryczny
kabel video

Bezpoœrednio
do gniazda antenowego
odbiornika TV

1. Sygna³ antenowy z 1 Ÿród³a w 2 odbiornikach (w tym
celu rozga³êŸnik jest najczêœciej nabywany)

OTV 2

2. Programy TV oraz nagranie video w dwóch
odbiornikach

wzmacniacz
sygna³u
antenowego

bezpoœrednio

Sygna³
anteny 1
(s³abszy)

Sygna³ ant.
gry TV lub
TV anteny 2

Su
s- mat
2 or

be
zp
oœ
r
Su
s- mat
2 or

Sygna³ ant.
gry TV lub
TV anteny 2

ed
ni
o

Zastosowanie sumatora s–2 (pokrywka niebieska)

Sygna³ anteny 1
(silniejszy)
-6 dB
T³umik -12 dB

sygna³u
antenow.

-18 dB

Bezpoœrednio
w gniazdo ant. odb. TV

Mo¿na zastosowaæ równie¿ abonencki wzmacniacz
sygna³u antenowego 15 lub 24 dB produkcji BADMOR.

Bezpoœrednio
w gniazdo ant. odb. TV

ROZGA£ÊNIKI

Jeœli sygna³y wzajemnie zak³ócaj¹ siê, mo¿esz
zastosowaæ t³umik sygna³u antenowego model
3/6/9 lub 6/12/18 dB prod. naszej firmy

W razie problemów przeanalizuj z Nabywc¹ zastosowanie jednej z oferowanych przez BADMOR dobrych
ma³ostratnych zwrotnic przyodbiornikowych. Dzia³aj¹ na innej zasadzie i zapewniaj¹ o wiele lepsz¹ separacjê wejœæ –
niestety s¹ dro¿sze. Wszystkie wymienione produkty oferujemy na z³¹cza typu “F”.
Zastosowanie rozga³êŸnika r–2 (pokrywka bia³a)

wejœcie sygna³u
antenowego R–TV

OTV 1

Zastosowanie rozga³êŸnika r–2 (pokrywka szara)

OTV 2

antena ze
wzmacniaczem

Zastosowanie rozga³êŸnika z separacj¹ napiêcia
zasilania. Poprzez “wciêcie” do istniej¹cej instalacji
oszczêdzamy czas i przewody antenowe.

OTV 2

Kierunek przep³ywu pr¹du sta³ego
zasilaj¹cego przedwzmacniacz w antenie
Kierunek przep³ywu wzmocnionego sygna³u
antenowego
str. 16

OTV 1

ROZGA£ÊNIKI WEWNÊTRZNE SYGNA£U ANTENOWEGO
Rozga³êŸnik sygna³u magnetowidu r–2 (czerwony mini)

Wejœcie
gniazdo IEC

¤
¤
¤
¤
¤

Wyjœcie 1
wtyk IEC

jeden magnetowid – dwa odbiorniki – taniej
doskonale dzieli sygna³ “VIDEO” po “wysokiej”
wspó³pracuje z fabrycznym przewodem magnetowidu
bardzo prosty w monta¿u
efektowne opakowanie blister – walizka w cenie

Zamówienia:

rozga³êŸnik sygna³u magnetowidu r–2 czerwony
mini pakowany blister – walizka zbiorczo 10 po szt.
Produkt prosty – o dobrych parametrach
Iloœciowy LIDER w sprzeda¿y rozga³êŸników

Wyjœcie 2
gniazdo IEC

Sumator sygna³ów antenowych s–2 (niebieski mini)

Wejœcie 2
gniazdo
IEC

Wejœcie 1
gniazdo
IEC

¤ sumuje ró¿ne sygna³y antenowe w zakresie 5-860 Mhz
¤ doskonale pracuje w zakresie fal radia UKF, mo¿e po³¹czyæ
antenê prêtow¹ (nadajniki emituj¹ce w polaryzacji pionowej)
z popularn¹ obecnie anten¹ radiow¹ dookóln¹ odbieraj¹c¹
nadajniki emituj¹ce w polaryzacji poziomej
¤ po³¹czy skutecznie dwie anteny “siatkowe” pod warunkiem, ¿e
instalator zrobi to fachowo
¤ zapewnia niejednokrotnie jedyn¹ mo¿liwoœæ po³¹czenia gry TV
z sygna³em TV kablowej
¤ efektowne opakowanie blister – walizka w cenie
Zamówienia:

sumator s–2 niebieski mini pakowany
blister – walizka zbiorczo po 10 szt.

Produkt prosty – o dobrych parametrach zadowoli wiêkszoœæ nabywców

Rozga³êŸnik TV uniwersalny r–2 (bia³y mini)

Wejœcie – gniazdo IEC

¤ najprostszy z mo¿liwych do zainstalowania – wystarcz¹
najpopularniejsze dostêpne wtyki antenowe
¤ doskona³y do podzielenia sygna³u radia UKF w instalacji TV
kablowej – pasuje do gniazda naœciennego
¤ ma³e wymiary – ³atwy do instalacji
Zamówienia:
Wyjœcie 1
gniazdo
IEC

Wyjœcie 2
gniazdo
IEC

ROZGA£ÊNIKI

Wyjœcie – wtyk (d³ugi) IEC

rozga³êŸnik r–2 bia³y mini pakowany
blister – walizka zbiorczo 5 szt.
Ma³y, ale skuteczny

Rozga³êŸnik specjalny r–2 (szary mini)

Wejœcie – gniazdo IEC

¤ umo¿liwia pod³¹czenie odbiornika na piêtrze do istniej¹cej
instalacji, gdzie odbiornik g³ówny z zasilaczem jest na parterze
¤ najprostszy z mo¿liwych do zainstalowania – wystarcz¹
najpopularniejsze dostêpne wtyki antenowe
¤ ma³e wymiary – ³atwy do instalacji
¤ oferowany równie¿ na z³¹cza typu F w wersji FL
Wyjœcie 2
gniazdo IEC
przejœcie I =

Wyjœcie 1
gniazdo IEC
(separowane)

Zamówienia:

rozga³êŸnik specjalny r–2 szary mini pakowany
blister – walizka zbiorczo po 10 szt.
rozga³êŸnik specjalny r–2 szary FL (F)
pakowany zbiorczo po 10 szt
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Antena TV
zewnêtrzna 1
k. TV: 21- 40

Gniazdo
anteny
zbiorczej
k. 1-12

Antena TV
zewnêtrzna 2
k. TV: 46- 60

Bezpoœrednio

Bezpoœrednio

Antena TV zewnêtrzna lub pokojowa k. 21–60

*) Zamiast anten YAGI mog¹ stosowaæ anteny “siatkowe”.
Wskazane jest zastosowanie przedwzmacniaczy o
deklarowanym paœmie na przyk³ad ZEFIR k. ...

Przyk³adowe zastosowania zwrotnic wewnêtrznych:
1–12 / 21–60:
¤ Antena zbiorcza z epoki lat 80 tych + antena balkonowa odbieraj¹ca pobliskie stacje komercyjne
w paœmie 21–60
¤ Niskiej jakoœci lokalna instalacja kablowa; najczêœciej oferuj¹ca 6–9 programów + antena zewnêtrzna
oferuj¹ca lepszy odbiór niektórych programów z lokalnych nadajników naziemnych.
1–22 / 27–60; 1–30 / 36–60; 1–40 / 46–60

ROZGA£ÊNIKI

¤ £¹czenie dwóch anten “siatkowych” odbieraj¹cych odpowiednie grupy kana³ów TV na przyk³ad RCN Sierpc
(k. 29 i 39) z nadajnikiem Polsat k. 60 Olsztyn itp. Po³¹czenie anten przy odbiorniku jest proste i chêtnie
stosowane przez nie zaawansowanych technicznie abonentów, a jednoczeœnie proste do wyt³umaczenia
przez personel sklepu.

Sygna³ z dodatkowej anteny na TVN kierunek Trzeciewiec
ewentualnie zastosuj ZEFIR k. 21
Wejœcie
k. 1–22
Wejœcie k. 1–22
Zwr. ant.
6-22/27-60

Wejœcie k. 27–60
zewrzyj wtyczk¹
z rezystorem 75 Ohm

wzmacniacz
sygna³u
antenowego
15 dB

Zwr.
Ant.
6-22/
27-60

Wejœcie
k. 27–60
Sygna³ z anteny bez przedwzmacniacza
kier, RCN Trzeciewiec

Wejœcie anteny,
anten radia UKF

Zwrotn.
TV- Radio
wewn.

Wejœcie k. 1–60

Prosty
wzmacniacz budynkowy
k. 1–60
Wyjœcie sygna³u ant. do gniazd

Przyk³ad zastosowania naszych modu³ów w regionie Kujaw, gdzie na maszcie nadawczym RCN Trzeciewiec
zainstalowano nadajnik stacji TVN ma³ej mocy, Sygna³y TVP 1, TVP 2 skutecznie zak³ócaj¹ s³aby nadajnik stacji
komercyjnej. Przyk³ad powy¿szy pokazuje, jak mo¿na stosunkowo prosto i w korzystnych cenach rozwi¹zaæ ten i
podobne pozorne problemy.
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Zwrotnice wewnêtrzne naszej firmy dziêki ich dobrym parametrom mo¿na z powodzeniem stosowaæ jako filtry
przepustowe lub zaporowe. Wskazane jest przypomnieæ instalatorowi, aby zwar³ niewykorzystane wejœcia
rezystorem 75 Ohm do masy (rezystor mo¿na zamontowaæ we wtyku antenowym).

ROZGA£ÊNIKI WEWNÊTRZNE SYGNA£U ANTENOWEGO
Rozga³êŸnik sygna³u wersja 3xF r–2 (bia³y FL)
¤ dzia³anie podobne jak na poprzedniej stronie
“rozga³êŸnik uniwersalny r–2”
¤ mo¿na zastosowaæ estetyczn¹ obudowê naœcienn¹
¤ solidna ekranowany
¤ dobre z³¹cza F, na które mo¿na nakrêciæ wtyczkê w ka¿dych
warunkach
Zamówienia:

rozga³êŸnik 3xF r–2 zielony mini pakowany
w opakowanie blister – walizka zbiorczo 10 szt.

Produkt prosty – o dobrych parametrach – przeznaczony dla tych,
którzy uwa¿aj¹, ¿e z³¹cze F jest lepsze od z³¹cza IEC
Rozga³êŸnik sygna³u wersja 4xF r–3 (bia³y FL)
¤ dzia³anie podobne jak opisany na poprzedniej stronie
“rozga³êŸnik uniwersalny r–3”
¤ mo¿na zastosowaæ estetyczn¹ obudowê naœcienn¹ (na zdjêciu
podstawa obudowy)
¤ solidna ciê¿ka obudowa stalowa dobrze ekranuj¹ca wnêtrze
¤ dobre z³¹cza F, na które mo¿na nakrêciæ wtyczkê w ka¿dych
warunkach
Zamówienia:

rozga³êŸnik 4xF r–3 zielony mini pakowany
w opakowanie blister - walizka zbiorczo 10 szt.

Zwrotnica wewnêtrzna z–2
¤
¤
¤
¤
¤
¤

doskonale ³¹cz¹ przy odbiorniku dwa Ÿród³a sygna³u
odpowiednio zastosowane skutecznie ³¹cz¹ 2 anteny “siatkowe”
bardzo du¿a separacja wejœæ
niska t³umiennoœæ przejœcia
stroma charakterystyka zakresów
po pod³¹czeniu natychmiast dzia³aj¹ dobrze

Zamówienia:

ROZGA£ÊNIKI

Produkt prosty – o dobrych parametrach

zwrotnica wewnêtrzna 1–12 / 21–60 (IEC lub F)
zwrotnica wewnêtrzna 1–22 / 27–60 (IEC lub F)
zwrotnica wewnêtrzna 1–40 / 46–60 (IEC lub F)

Zwrotnice o wyj¹tkowo dobrych parametrach
Ka¿dy egzemplarz sprawdzany i strojony na cyfrowej aparaturze
Abonenckie gniazdo R–TV
¤ zaprojektowano jako gniazdo koñcowe w nowoczesnych instalacjach
“gwiaŸdzistych”
¤ Skutecznie, ma³ostratnie rozdziela fale TV od zakresu radia UKF
¤ Dzia³a na zasadzie rozga³êŸnika z dodatkowymi filtrami pasmowymi
¤ Mo¿na stosowaæ w zawansowanych sieciach TV kablowej, gdzie
zakres fal radia UKF znajduje siê wewn¹trz pasma TV (niskie kana³y
specjalne tzw. “S”)
¤ bardzo dobrze dzia³a w odbiorze TV indywidualnej
¤ stroma charakterystyka zakresów
¤ w komplecie estetyczna obudowa naœcienna
Zamówienia:

abonenckie natynkowe gniazdo R–TV z³¹cza “F”
abonenckie natynkowe gniazdo R–TV z³¹cza “IEC”

Dobry, potrzebny produkt w korzystnej cenie
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BADMOR — TO SYMBOL JAKOŒCI I NAJLEPSZYCH CEN
Wielu naszych i Pañstwa klientów uwa¿a, ¿e na wszelkie problemy z odbiorem
zaradzi wzmacniacz antenowy. Jeœli na jego obudowie bêdzie “pisa³o” wiêcej
decybeli, tym odbiór bêdzie lepszy oraz w dalszej przysz³oœci mo¿na bêdzie
do³¹czyæ kolejne odbiorniki. Niestety jest to tylko czêœæ prawdy. Doœwiadczeni
instalatorzy wiedz¹, ¿e jeœli na koñcu kabla sygna³owego jest kiepski,
zawieraj¹cy du¿¹ iloœæ szumów sygna³, to dalsze jego wzmacnianie nawet
bardzo silnym wzmacniaczem o “platynowych” lub “z³otych” zaciskach da efekt
podobny – szumy bêd¹ tylko du¿o wiêksze.
Wzmacniacz nale¿y stosowaæ w miejscu instalacji, gdzie odbiór jest jeszcze
poprawny – czyli jak najbli¿ej anteny indywidualnej lub w przypadku instalacji kablowych zg³aszaæ problemy
operatorowi, doprowadzaj¹c do sytuacji, gdzy chocia¿ w jednym gnieŸdzie w obiekcie jest prawid³owy sygna³.
Niedocenianym parametrem w wiêkszoœci przypadków jest tzw. deklarowany maksymalny poziom wyjœciowy
wzmacniacza abonenckiego. Wzmacniacze o poziomie 96 dB/mikroV (wspomniany obok wzmacniacz 15 dB z
pokrywk¹ ¿ó³t¹) mo¿na poleciæ klientom, którzy chc¹ poprawiæ odbiór w 1 odbiorniku. Wzmacniacze o poziomie 105
dB/mikroV (wspomniany obok 24 dB z pokrywk¹ bia³¹) spokojnie zapewniaj¹ odbiór 2-6 odbiornikom – oczywiœcie
zak³adaj¹c prawid³owo skonfigurowan¹ instalacjê. W obiektach wiêkszych powy¿ej 6 gniazd oraz tam, gdzie
zastosowano gniazda z instalacji kablowych, wskazane jest dodatkowe zastosowanie wzmacniacza o poziomie
wyjœciowym rzêdu 115 dB/mikroV, w gwarze instalatorów okreœlany jako “budynkowy”. Podobny wzmacniacz o
roboczej nazwie “BOSMAN” zostanie zaoferowany przez BADMOR niebawem.
Odrêbnym problemem s¹ gniazda abonenckie. Te najpiêkniejsze, które u¿ytkownik zakupi za namow¹ rodziny,
prawdopodobnie bêd¹ nieprzydatne. W instalacjach indywidualnych wykonywanych przez ma³o doœwiadczonych
instalatorów sugerujemy stosowaæ tzw. gniazda koñcowe (na przyk³ad. BADMOR-owskie abonenckie wymienione
na poprzedniej stronie) oraz sieæ rozprowadzaj¹c¹ konfigurowaæ jako gwiaŸdzist¹ – w razie problemów prosimy o
kontakt telefoniczny.

Wzmacniacz “12 dB pokrywka ¿ó³ta” charakterystyki przenoszenia
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Wzmacniacz “24 dB pokrywka bia³a” charakterystyki przenoszenia
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WZMACNIACZE ABONENCKIE
Wzmacniacz abonencki 12 dB
¤ skutecznie polepsza odbiór TV indywidualnej oraz kablowej
¤ specjalnie kszta³towana charakterystyka: odwrotna do charakterystyki
t³umiennoœci kabli antenowych
¤ du¿a czu³oœæ wejœciowa
¤ zastosowane dobre elementy pozwoli³y na uzyskanie du¿ego poziomu
mocy wyjœciowej
¤ wzmocnienie 6 dB na kanale 6 oraz 12 dB na kanale 60
Zamówienia: wzmacniacz abonencki 12 dB z pokrywk¹ ¿ó³t¹
(z³¹cza IEC)
Produkt prosty – o dobrych parametrach zawsze polepszy odbiór
Wzmacniacz abonencki 12 dB opcja “BZ”
¤ zalety produktu jw.
¤ wzmacniacz jest zasilany przez “wyjœcie” przewodem sygna³owym
(12V/30 mA)
¤ mo¿na stosowaæ w miejscach, pomieszczeniach, gdzie brak jest
mo¿liwoœci pod³¹czenia zasilania – na pocz¹tku instalacji, gdzie sygna³
jest jeszcze poprawny
¤ zastosowanie z³¹cz typu “F” upraszcza instalacjê i zapewnia
niezawodnoœæ po³¹czeñ
Zamówienia: wzmacniacz abonencki 12 dB/BZ pokrywka ¿ó³ta (z³¹cza F)
W wielu sytuacjach zast¹pi zawodny przedwzmacniacz w puszce antenowej

¤ skutecznie polepsza odbiór TV indywidualnej oraz kablowej
¤ specjalnie kszta³towana charakterystyka: odwrotna do charakterystyki
t³umiennoœci kabli antenowych
¤ dwa wejœcia: 1 o wysokiej czu³oœci; 2 specjalne do instalacji kablowych
-10 dB
¤ zastosowane dobre elementy pozwoli³y na uzyskanie du¿ego poziomu
mocy wyjœciowej
¤ wzmocnienie 10 dB na kanale 6 oraz 24 dB na kanale 60 doskonale
polepsza odbiór w instalacjach z d³ugimi przewodami sygna³owymi
¤ doskonale wspó³pracuje z antenami pokojowymi polepszaj¹c ich
skutecznoœæ
Zamówienia: wzmacniacz abonencki 24 dB pokrywka bia³a (z³¹cza IEC,
regulacja wzmocnienia)
wzmacniacz abonencki 24 dB pokrywka bia³a (z³¹cza F,
regulacja wzmocnienia)

WZMACNIACZE

Wzmacniacz abonencki 24 dB

Wzmacniacz abonencki 24 dB opcja “BZ”
¤ zalety produktu jw.
¤ wzmacniacz jest zasilany przez “wyjœcie” przewodem sygna³owym
(12V/ 50 mA)
¤ mo¿na stosowaæ w miejscach, gdzie brak jest mo¿liwoœci pod³¹czenia
zasilania, na pocz¹tku instalacji, gdzie sygna³ jest jeszcze poprawny
¤ zastosowanie z³¹cz typu “F” upraszcza instalacjê i zapewnia
niezawodnoœæ po³¹czeñ
Zamówienia: wzmacniacz abonencki 24 dB /BZ pokrywka bia³a (z³¹cza F)
Produkt prosty – o dobrych parametrach w wielu sytuacjach zast¹pi
zawodny przedwzmacniacz w puszce antenowej
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Zastosowanie wzmacniacza NAWIGATOR FM

Dipol mo¿e byæ umieszczony
poziomo lub pionowo – pytaj
dystrybutora albo skontaktuj siê
z naszym zak³adem

/*!/ W przypadku
monta¿u dipola w
polaryzacji pionowej
stosuj wysiêgnik poziomy
o d³ugoœci min. 1m.
Wzmacniacz
NAWIGATOR UKF

Wzmacniacz
NAWIGATOR UKF

NAWIGATOR FM jako dodatkowy wzmacniacz anteny pokojowej
Komplet zawiera:
- antenê w³aœciw¹
- podstawkê
- symetryzator 300/75
- wzmacniacz antenowy
- zasilacz do wzmacniacza

Zamówienie:

antena pokojowa UKF
ze wzmacniaczem

Przyk³ad ciekawego zastosowania wzmacniaczy “BRYZA 1” w rejonie Podlasia k. 22 i 35 Bia³ystok oraz
k. 30 i 40 programy z Litwy.
Po³¹czenie zwrotnic¹ powy¿szej
kombinacji grup kana³ów jest trudne do
realizacji od rêki.

WZMACNIACZE
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Prze³¹cznik mechaniczny dwóch
zespo³ów anten jest rozwi¹zaniem
tanim i skutecznym.
Dla klienta wybrednego w miejscu
prze³¹cznika mo¿na poleciæ
zastosowaæ przekaŸnik sterowany
napiêciem z g³owicy telewizora.

Zasilanie:
BRYZA 1 + ZEFIR
k. 22 i 35
Zalety:
¤ jeden zasilacz zasila ca³¹
instalacjê
¤ instalator konfiguruj¹c t³umiki
w Bryzie mo¿e wyrównaæ
poziomy sygna³u
¤ doskona³a separacja dwóch

Antena IV-V pasmo
+ ZEFIR (k. 22 i 35)
kier. Bia³ystok

Elektryczny
prze³¹cznik
“schodowy”

Antena IV-V pasmo
+ ZEFIR (k. 30 i 40)
kier. Litwa

+ 12V
Wzmacniacz
“BRYZA 1”

Wzmacniacz
“BRYZA 1”

Rozga³êŸnik
instalacyjny
Ri–2
BADMOR

WZMACNIACZE INNE
Wzmacniacz abonencki “NAWIGATOR FM”
¤ skutecznie polepsza odbiór stacji radiowych UKF-FM
¤ prosty monta¿ – bezpoœrednio na gnieŸdzie antenowym tunera
¤ du¿a czu³oœæ wejœciowa, strome filtry wejœciowe – wzmacnia wy³¹cznie
zakres 88-108 Mhz
¤ zastosowane dobre elementy pozwoli³y na uzyskanie du¿ego poziomu
mocy wyjœciowej
¤ doskonale wspó³pracuje z antenami pokojowymi UKF lub wrêcz
z kawa³kiem przewodu – jako “anten¹” na wejœciu
Zamówienia: wzmacniacz abonencki NAWIGATOR FM 15 dB
(z³¹cza IEC)
Odbiór wiêkszoœci stacji radiowych bez skomplikowanych anten
Wzmacniacz “BRYZA 1”
¤ doskona³y produkt dla myœl¹cego instalatora – za niewielkie pieni¹dze
mo¿na skonfigurowaæ instalacjê, która powinna kosztowaæ wiêcej
¤ maksymalne mo¿liwoœci wewnêtrznej konfiguracji: zasilanie (”boczne”,
“od ty³u”, “od przodu” oraz “mo¿liwoœæ przepuszczenia zasilania przez
siebie”), za³¹czany t³umik wewnêtrzny 12 dB
¤ zastosowanie w stopniu koñcowym silnego tranzystora typu BFR 96
pozwoli³o na uzyskanie poziomu wyjœciowego uzyskiwanego we
wzmacniaczach budynkowych
¤ produkt polecany szczególnie do nietypowych instalacji
¤ uk³ad wzmacniacza 2-stopniowego, wzmocnienie 24 dB, wymaga
du¿ego poziomu wejœciowego

1 Prze³¹cznik zasilania “od wyjœcia”

3

2

1

wyjœcie
wzmocnionego
sygna³u
antenowego

2 Prze³¹cznik zasilania od wejœcia lub

“przepuszczenie zasilania przez uk³ad”

3 Prze³¹cznik t³umika 12 dB

?!

Wzmacniacz
„BRYZA-1”

Wzmacniacz
„BRYZA-1”

Wyjœcie na inst.

Antena, zespó³
anten lub
TV kablowa

zaciski do pod³¹czeniazasilacza 12V/ 100 mA
zabezpieczone diodami, jak odwrotnie to tylko
“nie zapali” siê dioda sygnalizacyjna

Zastosowanie wzmacniacza
BRYZA z d³ugim przewodem
antenowym (powy¿ej 200 mb)

WZMACNIACZE

wejœcie sygna³u
antenowego

dioda kontroli zasilania

Zasilacz
12V=/100mA

Zamówienia: wzmacniacz abonencki BRYZA 1 (z³¹cza – zaciski)
Dobry, ciekawy dla instalatora produkt w korzystnej cenie
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Produkty w obudowie naœciennej
pakujemy w specjalne opakowanie typu
blister z mo¿liwoœci¹ powtórnego
zamkniêcia

INNE PRODUKTY
str. 24

Wiêkszoœæ produktów posiada
wyczerpuj¹c¹ instrukcjê monta¿u oraz
pisemn¹ 24-miesiêczn¹ gwarancjê
producenta dla ostatecznego
u¿ytkownika

INNE PRODUKTY
Rozga³êŸnik instalacyjny RI-2
¤ pozwala na skuteczne, niezawodne rozdzielenie sygna³u antenowego
¤ bardzo prosty w monta¿u – niepotrzebne dodatkowe wtyczki
¤ zastosowanie – nowoczesne instalacje natynkowe z zastosowaniem
estetycznych korytek kablowych
¤ po obciêciu krawêdzi p³ytki monta¿owej instalator po³¹czy przewody
w typowej 50, 60 mm puszce podtynkowej
Zamówienia:

rozga³êŸnik instalacyjny Ri–2 pakowany
blister – walizka zbiorczo po 5 szt.
Ten produkt wyj¹tkowo trudno Ÿle zainstalowaæ

Rozga³êŸnik instalacyjny RI-3
¤ ogólne zalety jw
¤ dzieli sygna³ z podzia³em: -3,5 dB; -7 dB; -7 dB
¤ doœwiadczony instalator poprzez zwarcie wyjœcia -3,5 dB lub -7 dB
uzyska od rêki potrzebny odga³êŸnik
Zamówienia:

rozga³êŸnik instalacyjny Ri–3 pakowany
blister – walizka zbiorczo po 5 szt.
Produkt prosty – o dobrych parametrach

Zwrotnica zasilania
¤ s³u¿y do wprowadzenia do toru sygna³owego napiêcia sta³ego do
zasilania elementów aktywnych
¤ dziêki rozbudowanej konstrukcji, dobrym elementom w ka¿dym
przypadku poprawi warunki pracy przedwzmacniaczy antenowych
¤ w przypadku zastosowania w instalacji gniazd abonenckich jest wrêcz
niezbêdna
¤ zalecama do zastosowania w przypadku naszych przedwzmacniaczy
typu ZEFIR
¤ jest produktem po¿¹danym, jeœli stosujemy w instalacji elementy
nietypowo zasilane – na przyk³ad urz¹dzenia firmy ALKAD (zasilanie
+24 V) lub niektóre azjatyckie z “+ na masie”
Zamówienia:

zwrotnica zasilania pakowana
blister – walizka zbiorczo po 5 szt.

Filtr zak³óceñ przemys³owych, CB
¤ skuteczny, trójsekcyjny filtr o du¿ej stromoœci wycinaj¹cy wszystko
(-55 dB) poni¿ej pasma telewizyjnego (47 Mhz}
¤ jeœli zak³ócenia dochodz¹ poprzez system antenowy, kable – pomo¿e
na zak³ócenia z CB radia, zak³ócenia trakcji tramwajowo-kolejowej,
iskrz¹ce silniki u s¹siada, pobliskie linie energetyczne WN oraz
podobne dokuczliwoœci odbioru
¤ z³¹cza “F” zalecany monta¿ jak najbli¿ej gniazda antenowego
odbiornika R-TV
Zamówienia:

INNE PRODUKTY

Dla klientów bardziej wymagaj¹cych

filtr zak³óceñ przemys³owych pakowany
blister – walizka zbiorczo po 5 szt.

Nareszcie spokój z trzaskami w g³oœniku
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Abonenckie t³umiki sygna³u
¤ bardzo prosty, niezawodny w ka¿dym przypadku
¤ konstrukcja na elementach SMD
¤ brak elementów regulacyjnych – odporny na ingerencjê u¿ytkownika –
brak reklamacji
¤ dziêki przemyœlanej konstrukcji zachowuje prawie p³ask¹
charakterystykê w ca³ym paœmie do 800 Mhz
¤ impedancja we-wy 75 Ohm w paœmie do 800 MHz, na zamówienie
realizujemy wersjê 50 Ohm
¤ doskonale wspó³pracuje z sumatorami uniwersalnymi jako regulator
poziomu sygna³u
¤ dziêki niezawodnoœci mo¿na stosowaæ w bezobs³ugowych stacjach
czo³owych TV kablowej
Zamówienia:

t³umik sygna³u 6/12/18 dB pakowany
blister – walizka po 5 szt.
t³umik sygna³u 3/6/9 dB pakowany
blister – walizka po 5 szt.

Obudowa metalowa
¤ obudowa ekranowana gniazdo wejœciowe + wtyk wyjœciowy (oba
systemu IEC)
¤ produkt przeznaczony do dalszego “przerobu”
¤ u³atwia pracê mniejszych zak³adów wykonuj¹cych nietypowe
urz¹dzenia, na przyk³ad: ró¿ne ciekawe filtry
Zamówienia:

obudowa uzbrojona filtru – pakowanie zgodnie z
zamówieniem
obudowa nieuzbrojona – pakowanie zgodnie z
zamówieniem

Jeœli w Twoim otoczeniu jest Technikum Elektroniczne, powy¿sze
wyroby warto dystrybuowaæ

Obudowa naœcienna wyrobów z rodziny FL
¤ pozwala przymocowaæ dowolny produkt z rodziny “FL” do dowolnego
pod³o¿a
¤ instalacja z zastosowaniem obudów naœciennych wygl¹da bardziej
dyskretnie, metalowe ekranowane pude³ka modu³ów instalacyjnych nie
s¹ “ozdob¹” mieszkania
¤ s¹ drog¹ do zmniejszenia chaosu za odbiornikami R-TV
Zamówienia:

INNE PRODUKTY
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“obudowa naœcienna produktów FL”
pakowana blister – walizka po 5 szt.

Klient ostateczny coraz bardziej docenia estetykê wyrobu

Zaciski przewodu koncentrycznego
¤
¤
¤
¤

przeznaczenie – dostawy kooperacyjne
produkt nowoczesny, konstrukcja opracowana w naszej firmie
wytwarzany na nowoczesnych wielowrzecionowych automatach
jakoœæ oraz wiarygodnoœæ jako dostawcy pozwoli³a naszej firmie
osi¹gn¹æ znacz¹ce miejsce na rynku
Ten zacisk œwiadczy o jakoœci, nowoczesnoœci produktu

