
ecoALFA to nowoczesna antena ze wzmacniaczem pasmowym DVBT do odbioru naziemnej 

telewizji cyfrowej. Wzmacniacz pasmowy eliminuje zak³ócenia poza pasmowe, w tym od 

telefonii komórkowej i LTE. Wyposa¿yliœmy t¹ antenê w reflektor paraboliczny aby zwiêkszyæ

jej czu³oœæ i mo¿liwoœæ odbioru s³abych sygna³ów. Reflektor eliminuje zak³ócenia typu "echo" 

od sygna³ów odbitych od okolicznych obiektów. Dlatego antena doskonale nadaje siê do 

odbioru sygna³ów telewizyjnych w trudnych warunkach: gêsta, wysoka zabudowa, teren 

górzysty itp.

Antena DVBT ecoALFA

Parametry techniczne

Odbierane kana³y

Zakres odbieranych czêstotliwoœci  

K¹t odbioru   

T³umienie przód-ty³

T³umienie sygna³ów niepo¿¹danych   

Maksymalny poziom sygna³u wej.

Zysk anteny max.

Zakres regulacji

Waga elektroœmieci

Zu¿ycie energii podczas ogl¹dania TV 

Zu¿ycie energii gdy telewizor jest wy³¹czony*

Napiêcie zasilania wzmacniacza

Pr¹d zasilania wzmacniacza

21 ÷ 59

470 ÷ 780 MHz

45°  

20 dB

> 30 dB

70 dBµV

26 dB

 5 ÷ 26 dB

32 g

0,35W

0 W

5 V DC

65 mA

(*) - gdy telewizor (dekoder) posiada funkcjê zasilania anteny

Antena zaprojektowana w trosce o œrodowisko:

Ü

Ü
Ü
Ü

Ü

Ü

pobiera zaledwie 3% energii jak¹ pobiera antena              

z tradycyjnym zasilaczem

pobiera pr¹d tylko podczas ogl¹dania TV

zawiera zaledwie 32g elektroœmieci

zawiera  178g aluminium i 86g plastiku - materia³ów w 

100% podlegaj¹cych recyklingowi

objêta jest umow¹ z organizacj¹ odzysku sprzêtu 

elektronicznego

op³ata produktowa od ka¿dej sprzedanej anteny s³u¿y 

ochronie œrodowiska
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Zasilanie anteny z ³adowarki
     Jeœli telewizor nie ma opcji zasilania anteny, ani nie ma 
w pobli¿u gniazda USB, to pozostaje zasilanie z ³adowarki 
do telefonu komórkowego. Zamiast wyrzucaæ zbêdn¹ 
³adowarkê, mo¿na j¹ wykorzystaæ do zasilania anteny. Jeœli 
nie masz ³adowarki zapytaj znajomego, oszczêdzisz 
pieni¹dze i przyczynisz siê do wykorzystania elektroœmieci.

Zasilanie anteny z gniazda USB
    Jeœli telewizor (tuner DVBT) nie posiada opcji zasilania 
anteny, to antenê mo¿na zasiliæ z gniazda USB dowolnego 
dostêpnego urz¹dzenia. Najlepiej jeœli jest to telewizor, bo 
wtedy antena bêdzie pobiera³a pr¹d tylko w czasie gdy 
ogl¹damy telewizjê.

produkt polski
Producent: Sowar Sp. z o.o.,   ul. Ziemniaczana 15,  52-127 Wroc³aw,  tel. 713436523,   www.antenytv.pl

Nowatorskim rozwi¹zaniem jest zasilanie wzmacniacza. W trosce o œrodowisko, zu¿ycie 

energii i minimalizacjê elektroœmieci, zaprojektowaliœmy t¹ antenê tak by mog³a pracowaæ bez 

zasilacza. Anteny z zasilaczem pobieraj¹ pr¹d 24 godz/dobê, bez wzglêdu na to czy ogl¹damy 

program czy nie. EcoAlfa pobiera pr¹d tylko podczas ogl¹dania telewizji. Pod³¹cz antenê 

zgodnie z rysunkami instalacji i ciesz siê z wysokiej jakoœci odbioru programów naziemnej 

telewizji cyfrowej.

Alternatywna instalacja gdy 
telewizor (tuner) nie ma 
opcji zasilania anteny

przewód USB - microUSB 
(nie do³¹czony do zestawu)

separator

Przy prawid³owym 
pod³¹czeniu 
- LED œwieci

wtyk F

¿y³a

oplot

izolacja

9 mm

separator

Zalecana, najbardziej 
energooszczêdna,
instalacja antenowa

Przy prawid³owym 
pod³¹czeniu 
- LED œwieci

wtyk F

¿y³a

oplot

izolacja

9 mm

Instalacja z ³adowark¹, 
do stosowania w przypadku 
gdy telewizor nie ma 
opcji zasilania anteny 
ani mo¿liwoœci 
zasilania z USB

 ³adowarka komórkowa 5V USB
(nie do³¹czona do zestawu)

microUSB

Przy prawid³owym 
pod³¹czeniu 
- LED œwieci

wtyk F

¿y³a

oplot

izolacja

9 mm

separator

Zasilanie anteny z telewizora 

    Zgodnie z zaleceniami unijnymi ka¿dy  telewizor lub 
tuner DVBT powinien byæ wyposa¿ony w opcjê zasilania 
anteny. Nale¿y wyszukaæ w menu telewizora (tunera) 
opc j i  zas i l an i a  an teny  i  j ¹  w ³¹czyæ .  Zas i l an i e  
wyprowadzone jest przez gniazdo antenowe. Ta opcja 
sprawia, ¿e instalacja jest najprostsza, a oszczêdnoœæ 
energii najwiêksza - antena pobiera pr¹d tylko w czasie 
gdy ogl¹damy telewizjê.

Separator DVBT
To urz¹dzenie, które pozwala zasilaæ antenê aktywn¹ 

alternatywnie z wejœcia antenowego telewizora lub 
gniazda USB, a jeœli nie ma takich mo¿liwoœci, to z 

dowolnej ³adowarki komórkowej wyposa¿onej we wtyk 

micro USB. 

    

separator DVBT wtyk do telewizora

przewd koncentryczny

gniazdo microUSB
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