GPV 950 forstærker m/ aktiv RK, 85...1006MHz

Art. Number 323170

Distributionsforstærker med høj ydelse og aktiv returvej.
GPV 950 distributionsforstærker med høj ydelse er velegnet til CATV distributionsnetværk, især i
lejlighedskomplekser. Trinvis skift af den grundlæggende forstrækning gør det muligt at konfigurere forstærkeren
enten som en linieforstærker eller som en kaskade forstærker i en netværksinstallation. Alle funktioner og
instillingsmuligheder er på et printkort i forstærkeren, derved er der ikke behov for eksternt udstyr til konfiguration
og operation af forstærkeren.

Funktioner:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Alle funktioner indbygget (på ét printkort i forstærkeren)
Trinvis justering af forstærkning og tilt. 1 dB trin.
Downstream: 85–1006 MHz ved max udgangs niveau 113 dBµV
Upstream: 5-65 MHz ved max udgangsniveau 120 dBµV (høj ydelse for DOCSIS 3.x)
Basis forstærkning valgbar via jumpere
Returvejsmode valgbart: aktiv/passiv/off
Integreret kabel simulator
State-of-the-art 1 GHz teknologi
Gode og stabile forstærker karakteristika
Lavt energiforbrug
ESD og overspændings beskyttelse

Technical Specifications
Bestillingsinformation
EAN Nummer

5702663231702

Egenskaber
Udgangsniveau CSO @ 60 dB IMD (42 ch) flat |

114/116 dBµV

Udgangsniveau CTB @ 60 dB IMD (42 ch) flat |

113/115 dBµV

Udgangsniveau returvej | dBµV

120 dBµV
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Technical Specifications
Frekvensområde
Frekvensområde | MHz

85...1006 MHz

Frekvensrespons | dB

± 1.0 dB

Forstærkning
Slope - Interstage | dB

DS 0/3/7/10, US 0/3/6/9 dB

Forstærkning fremad - mellemtrin | dB

41/33 dB dB

Forstærkning retur (@60MHz) | dB

32/26 dB

Tab
Equalization

0...15 dB, 1 dB steps by rotary switches

Dæmpning fremad - linjeequalizer ved indgang | dB 41 dB

Generelle specifikationer
Hus - IP klasse

IP 65

Isolations klasse

II

Connector
Antal udgange

1

RF connector - målepunkt indgang: bi-direktional |

-20 dB

RF connector - målepunkt udgang: direktional | dB

-20 dB

Mekaniske data
Materiale

Zinc diecast

Vægt (kg) | kg

1,4 kg

Farve

Sølv

Produkt Højde | mm

145 mm

Produkt Bredde | mm

180 mm

Produkt Dybde | mm

70 mm

Pakkehøjde | m

0.240 m

Pakkebredde | m

0.170 m

Pakkedybde | m

0.078 m

Pakkerumfang | m3

0.003 m3

Nettovægt | kg

1.600 kg

Taravægt | kg

0.150 kg

Totalvægt | kg

1.750 kg
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