Eriksminde Antenneforening
Den gode antenneinstallation
TV SIGNALER KAN VÆRE SARTE
TV signaler er sårbare og kan let
forstyrres af andre elektriske signaler.
Derfor skal antenneinstallationen være i
orden. Det betyder, at antennekabler,
stik og samlinger skal være tætte, så
andre signaler ikke kan komme ind og
ødelægge billedet.
Køb tætte kabler og stik. Køb hos
professionelle antenneinstallatører.
Tætte kabler og stik koster mere end
utætte – måske en hundredelap mere –
men det er en lille udgift sammenlignet
med en fladskærm til 5.000 – 15.000 kr.

STIKDÅSEN PÅ VÆGGEN
Skærmen er ført helt ind til to mm fra
skruen, og det bronzefjedrende dæksel
lukkes ned over, så dåsen er fuldstændig
tæt.

ANTENNEKABLET
Dobbelt-skærmet med folie og en flettet
strømpe af kobbertråd. Minimumskrav til
tæthed er 85 dB. Antennekabler må ikke
bøjes i skarpe vinkler. Hvis du sætter
antennekablet fast, så lad være med at
hamre en kabelclips ned over kablet, så
det deformeres

SAMLINGER
Hvis kabler skal samles, skal det gøres
med krympede F-connectorer.

TILSLUTNINGSKABEL
Kablet fra vægdåse til tv apparat skal
være af god kvalitet. Skærmen skal være
ført rigtigt gennem stikkene.
Ferritkernerne (de to muffer omkring
kablet) opsamler den støj, som kryber på
skærmens yderside.

ANTENNESTIK
Hvis du selv monterer kabler og stik. Så
køb kabel af god kvalitet og stik, der er
tætte (metalstik, der klemmes helt
sammen om kablets skærm).

DET GODE BILLEDE
Når din antenneinstallation er tæt, skulle
billedet på din fladskærm være perfekt.

Med ovennævnte anbefalinger vil foreningen sætte fokus på modernisering af husets antenneinstallation.
Gennem årene er foreningen gået fra at sende 5 tv-kanaler til 80 tv-kanaler samt hurtigt bredbånd I de
samme kabler. I 2013 starter 4G mobil bredbånd på 800 MHz båndet, som hidtil har været alene til tv.
Det kan give alvorlige forstyrrelse på en ældre og utidssvarende antenneinstallation og tv-apparater. Der
er flere informationer på foreningens hjemmeside. Der henvises også til IT- og Telestyrelsens hjemmeside
www.itst.dk om de nye 4G/LTE mobilnet på 800 MHz. Foreningens antenneinstallatør giver gerne et bud
på en opdatering af husets antenneinstallation – GE Teknik kan kontaktes på tlf. 6168 8230.

Eriksminde Antenneforening
Husk der skal være datafilter monteret
hvis du har bredbåndsforbindelse via Eriksminde kabelnet
Der skal være monteret et COMEGA DVU 4
datafilter når du har bredbåndsforbindelse via
Eriksminde Antenneforening (Parknet).
Datafiltret har indbygget spærrefilter mellem
TV/Radio og data. Datasignalet forstyrrer dermed
ikke Radio/TV - signalerne i husets antenneinstallation, og eventuelt støj i returvejen vil ikke
kunne komme ud i nettet.

OBS:
Datafiltret kan fås uden beregning hos
foreningen. Kontakt venligst formanden.

Eksempel på montering af datafilter
Datafiltret skal være monteret først på kablet der
kommer fra tilslutningsstander.
Anvendes forstærker til Radio/TV - signalerne skal
den være monteret efter datafilteret på det kabel
der går til Radio/TV stikdåserne rundt omkring i
husets rum.

OBS:
Foreningen forbeholder sig ret til at lukke for
bredbånd til medlemmer der ikke har
monteret korrekt datafilter, idet mgl.
datafilter kan ødelægge datatrafikken for
andre medlemmer.

NB: Har I monteret en anden type datafilter skal det udskiftes til COMEGA DVU 4 datafilter.

