
PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ V SÍTÍCH STA A TKR    PRODIG 2
PROMAX

MĚŘIČ ÚROVNĚ TV/FM SIGNÁLU PROLINK-1b
PROMAX

přenosný
ladění kmitočtovou syntézou

pásmo 47 MHz až 870 MHz
demodulátor AM, FM

ovládání a vyhodnocení pomocí PC

Profesionální přenosný měřič úrovně analogových i digitálních 
TV/FM signálů. Přístroj lze ladit pomocí kmitočtové syntézy s 
krokem 62,5 kHz, nebo 1 MHz, případně po TV kanálech dle 
vložené kanálové tabulky. PROLINK 1 je určen pro měření 
TV a FM signálů v systémech individuálních společných TV 
antén a zejména pro měření v systémech CATV. Nabízí mě-
ření rozdílů úrovní Video/Audio, ovládání prostřednictvím PC, 
automatický tisk naměřených výsledků, autom. nastavení kon-
fi gurace při zapnutí přístroje, ladění zvukové subnosné, apod. 
Přístroj je standardně dodáván se zapouzdřeným olověným 
akumulátorem, síťovým napáječem a příslušenstvím.

Ladění kmitočtová syntéza Typ. přesnost ± 2 dB

* plynule krok 62,5, nebo 1 MHz Sériové rozhraní RS232C (tiskárna, PC)

* po TV kanálech podle vložené kmitočtové tabulky Tiskové výstupy tisk spektra vybraných kanálů
tisk spektra vybraného kanálu
tisk naměř. hodn. vybraných kanálů

kmitočtový rozsah 47,25 až 870 MHz

Zobrazení kmitočtu alfanumerický LCD

Měření úrovně odečítání úrovně video, audio a V/A Napájení akumulátor 6 V/12 Ah zapouzdřený,
olověnýDemodulátor AM, FM, akustická indikace úrovně

Detektor volba pro digit., nebo analog. nosné Doba provozu 30 % ON/OFF 3 hod

Max. vstupní úroveň 130 dBµV Nabíjení 10 hod (externí 12 V, AC/DC napáječ

Rozsah úrovní 30 až 120 dBµV

Atenuátor 30 dB (manuál) Rozměry 199,5 x 60,5 x 131,5 mm

Odečítání digitální rozlišení 0,1 dB analog. bargraf Hmotnost 1,2 kg

Ladění 45 až 862 MHz kmitočtová syntéza 

po kanálu

Napájení pro externí zařízení 12/15/18 V/350mA,24V/250 mA

Vstupní konektor BNC/75 ohm

Měření úrovně 20 až 120 dBuV (analogové signály) Test konektor BNC, kalibrovaný výstup -6 dB 

(+/- 1 dB)Přesnost měření 30 až 120 dBuV (digitální signály

± 2 dB úroveň/výkon Napájení akumulátor NiCd 7,2V - 2,5 Ah

Identifi kace kanálu ± 3 dB C/N Externí 10-14 V/13 W - sítový 

adapterMěřené údaje automatický rozsah

Diagnostika kvality signálu indikace OK pro násl. podmínky: Rozměry 197 x 87 x 190 mm

Analog.signály - úroveň 

mezi 60 až 80 dBuV, C/N > 42 dB

Hmotnost 2,6 kg

Digital. signály - výkon 

mezi 45 až 60 dBuV, C/N > 26 dB

PRODIG-2 je přenosný měřicí přístroj malých rozměrů a mi-
nimální váhy pro výstavbu a údržbu analogových a digitálních 
TV instalací. Umožňuje měření úrovně a C/N analogovýcha 
výkonu a C/N digitálních signálů. Kromě toho má přístroj 
kontrolní výstup -6 dB, který je velmi důležitý pro testování 
digitálních TV instalací. Jedním z hlavních rysů přístroje je 
jednoduché použití: ladění se provádí po kanálu, přístroj 
indikuje, zda naladěný kanál je analogový, nebo digitální a 
podle toho se automaticky nastaví měření parametrů. Číselně 
a grafi cky ukáže úroveň nebo výkon a C/N měřeného kanálu 
a také zobrazí, zda naladěný kanál splňuje kvalitativní kritéria 
na uživatelské zásuvce (indikace OK).


