
Dipol realizat pe cablaj imprimat si amplificator MRD capsulat 

 

ANTENA DIGINOVA PENTRU RECEPTIE DVB-T 
 

Antena DIGINOVA reprezinta o noua abordare a receptiei DVB-T care are parametrii tehnici 

superiori : castig mai mare , dimensiune mult redusa care este prietenoasa pentru mediu si 

constructie care permite o rezistenta mult sporita conditiilor de mediu ( temperaturi extreme , 

umiditate si radiatiile solare ). 

 

Antena DIGINOVA este 

special proiectata pentru receptie 

DVB-T.Intregul ansamblu este 

protejat de „dome” din ABS 

extrem de rezistent la radiatiile 

U/V si este ideala pentru 

functionare in conditii climatice 

extreme.Datorita aspectului si 

dimensiunilor foarte reduse cu un 

impact redus asupra mediului 

antena este recomandata instalarii 

atat pe acoperisul , fatada sau 

chiar pe balcoanele cladirilor.Este 

de asemena ideala pentru utilizare 

ocazionala in vacante , calatorii 

atat la automobil sau rulota.Principala caracteristica este instalarea foarte usoara , constructie 

robusta si performate electrice superioare.Este construita folosind materiale cu rezistenta sporita la 

apa si actiunea vantului. 
 

SCURTA DESCRIERE 
 

Antena DIGINOVA este clasificata ca fiind o antena de mare castig. Performantele ridicate sunt generate de 

inglobarea intr-o singura constructie a unei antene UIF cu 10 elementi de mare castig precum si antene pentru BIII si 

FM  realizate in tehnologia circuitelor imprimate. Toate acestea sunt conectate la un amplificator-multiplexor  MRD 

care permite o amplificare de 13 dB in banda UIF. 

 

MRD este un amplificator-multiplexor care are urmatoarele caracteristici : 

- Daca nu este necesara o amplificare suplimentare ( in cazul in care antena este instalata intr-o locatie in 

apropierea emitatorului ) antena poate functiona in modul pasiv , caz in care amplificatorul MRD nu este alimentat iar 

semnalul TV receptionat poate fi transmit spre receptor fara a fi infuentat sau atenuat. 

- Amplificatorul cupleaza impreuna antenele pentru receptie FM si FIF BIII. 

- In cazul in care semnalul receptionat de la 

emitator este slab prin alimentarea amplificatorului MRD 

antena devine activa si asigura un castig de 13 dB. 

Intregul ansamblu MRD este capsulat avand 

iesirea prevazuta cu conector F necesara conectarii 

cablului coaxial de coborare. 

 

 

 

Ansamblul incorporeaza un dipol FM si FIF 

BIII realizat pe cablaj imprimat , dipol UIF si 

directori in vederea : 

- Reducera la maximum a dimensiunilor antenei 

asigurand astfel o manipulare foarte usoara. 



Dipolul si piesa metalica de fixare a antenei 

 

- Posibilitate de instalare foarte simpla datorita sistemului de 

fixare inbunatatit care asigura fixarea atat pentru receptie in polarizare 

orizontala sau verticala functie de modul in care se face emisia. 

 

 

 

Pentru protectia antenei se foloseste o carcasa realizata din ABS 

rezistent la actiunea razelor U/V.Este formata dintr-o baza si un capac 

inchise ermetic pentru asigurarea unei protectii eficiente atat la 

actiunea ploii cat si a prafului avand un indice de protectie IP 22. 

 

Antena este compatibila cu multiple configuratii si nu necesita o 

sursa  de alimentare suplimentara.Poate fi alimentata dintr-o statie de 

receptie sau din amplificatorul AVANT sau chiar de la acumulatorul 

autoturizmului sau rulotei printr-un injector de curent. 

 

 

 

 

 

 

Montarea este foarte simpla avand un sistem de 

fixare simplu de manevrat si eficient iar conectarea se face 

printr-o simpla borna F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datorita dimensiunilor foarte reduse si 

avand o forma prietenoasa poate fi instalata pe 

acoperisul sau pe o parte a unei cladiri fara a avea 

un impact negativ asupra mediului. 

 



ACCESORII 

 
Antena este livrata fie in sistem kit de instalare ( 1441 ) care contine toate elementele necesare instalarii si 

realizarii distributiei sau doar antena propiuzisa ( 144101 ). 

In varianta kit antena contine urmatoarele repere : 

- 1 amplificator de interior care asigura si alimentarea MRD-lui 

- 1 „power injector” pentru alimentarea antenei la acumulatorul automobilui sau rulotei 

- cablu coaxial tip T-100 , 14 metrii 

- cablu extensie mufe IEC M/T , 1,3 metrii 

- 1 conector IEC T  

- 3 conectori F 

- 1 manson protectie mufa F conectare la antena 

 

 
                                      Figura 1 : Inventarul de livrare pentru varianta 1441 

 

 

 
Figura 2 : Inventarul de livrare pentru varianta 144101 

 



DATE TEHNICE 
 

Datele tehnice ale antenei sunt prezentate in tabelul 1 : 

 

 
Tabel 1 : Datele tehnice ale antenei 

 

 

Caracteristica directivitatii pentru UIF cat si pentru FM+FIF BIII conform figurii 3. 

 

 
Figura 3 : Caracteristica directivitatii pentru UIF si FM+FIF BIII 

 

Orientarea antenei spre emitator trebuie facuta conform figurii 4. 

 

 
Figura 4 

 



Antena permite receptia functie de polaritatea in care emite emitatorul atat in polarizare verticala cat si 

orizontala conform figurii 5. 

 
Figura 5 : Modul de instalare pentru receptie in polarizare verticala sau orizontala 

 

Conectarea bornei F la antena se face conform figurii 6.Nu trebuie uitat si mansonul de protectie impotriva 

umiditatii care trebuie sa imbrace pe toata suprafata borna F de conectare.In acest mod se prelungeste durata de 

functionare a antenei printr-o protectie eficienta impotriva patrunderii apei la conector. 

 
Figura 6 

 

Alimentarea antenei poate fi facuta din amplificatorul suplimentar cu care este echipat kitul conform figurii 7. 

Daca semnalul provenit din antena este puternic nu este necesara activarea amplificatorului MRD incorporat in 

antena si se va trece comutatorul pe pozitia „OFF”.In cazul in care este necesara o amplificare suplimentara a antenei 

se va trece comutatorul pe „ON” asigurand alimentarea antenei. 



 
Figura 7 

 

 

Amplificatorul suplimentar este prevazut cu 3 iesiri din care pot fi alimentate mai multe televizoare sau tunere 

DVB-T conectate in retea ca in figura. Folosind prize Tv/radio pot fi alimentate atat televizoare cat si tunere radio FM. 

 

Pentru realizarea unei scheme de distributie pentru o rulota in care avem si televizor modul de distributie si 

alimentare de la acumulatorul automobilului este prezentata in figura 8. 

 
Figura 8 

 

 

 

Alimentarea antenei se face de la acumulator prin intermediul injectorului de alimentare livrat in kitul antenei. 

 

In cazul in care se doreste distributia semnalului la un singur aparat ( televizor avand tuner DVB-T , calculator 

prevazut cu tuner DVB-T sau receptor ) schema de conectare este prezentata in figura 9. 



 
Figura 9 

 

 
In acest caz alimentarea de face din aceste echipamente daca sunt prevazuta cu sistem de telealimentare pe 

borna de intrare.Altfel trebuie utilizata o sursa suplimentara de alimentare 12/24 V prevazuta cu iesire RF ( de 

exemplu sursa de alimentare AL-105 ). 

 

CONCLUZII 
 

Fie ca doriti receptia intr-o casa sau sunteti in vacanta antena DIGINOVA poate fi o alternativa cu costuri foarte 

reduse pentru receptie TV. 

Pretul antenei in sistem kit ( 1441 ) este de 137 euro incluzant TVA respectiv 82 euro pentru antena ( 144101 ).   

 

Pentru informatii suplimentare : 

 

http://www.antech.ro 

Tel/fax: (021)331.34.04 

Tel:  0744.140.112 
 

E-mail:  aandrei@mailbox.ro 

 


