
AlteR-KT

Mastovahvistinpaketti
4G LTE on Suomessa ja maailmalla yhä yleistyvämpi mobiiliteknologia, joka tarjoaa 
loppuasiakkaille sekä parempia datanopeuksia että enemmän taajuustehokkuutta. 
AlteR-KT mastovahvistinpaketti sisältää AlteR mastovahvistimen koteloineen LTE 
antenniliitynnälle, LTE & DVB-T/ T2 erottimen, virtalähteen sekä liityntäkaapelin 
LTE-modeemille.



Ominaisuudet:

• Yhdistää perinteisen television 
ja laajakaistan kautta tulevat 
palvelut kustannustehokkaasti  
kaapelitelevision tapaan.

• Ulkoinen LTE antenni parantaa 
LTE tukiaseman signaalin 
vastaanottoa merkittävästi 
peittoalueen reuna-alueilla. 

• Suuntaavalla ulkoantennilla LTE 
häiriöt vähenevät ja saavutetaan 
parempi datanopeus.

• Rakenteiden vaimennukset eivät 
vaikuta signaalin vastaanotoon.

LTvE™ tekniikan tarjoamat mahdollisuudet

Telesten LTvE™ järjestelmä sisältää AlteR mastovahvistimen 
koteloineen LTE antenniliitynnälle, LTE & DVB-T/T2 erottimen, 
virtalähteen sekä liityntäkaapelin LTE-modeemille.

AlteR-KT on uudenlainen mastovahvistinpaketti, joka yhdistää LTE (mobiililaajakaista) 
signaalin samaan alastulokaapeliin DVB-T/T2 signaalien kanssa, jolloin vältytään eril-
lisen kaapelin asentamiselta. 

Antennimastovahvistin on sääsuojattu, ja soveltuu hyvin sekä omakotitaloihin että 
kesämökeille. Vahvistimesta on erityisesti hyötyä mikäli LTE tukiasema on kaukana ja 
kohde sijaitsee peittoalueen reunalla. Mitä kauempana lähetysasema kohteesta on tai 
mitä haastellisempia maastomuodot ovat, sitä enemmän itse antennijärjestelmältä 
vaaditaan. Lisäksi tehokas ja suuntaava antenni parantaa signaalin vastaanottoa 
huomattavasti.

Myöskään sisätiloissa uudelleenkaapelointia ei tarvita, sillä LTE & DVB-T/-T2 erotin 
hyödyntää olemassa olevia antennikaapeleita mikä helpottaa laitteen käyttöönottoa ja 
pienentää lisäkustannusten syntyä. Erottimessa on erilliset sisääntulot LTE - ja TV/FM 
signaaleille sekä liitäntä pakettiin kuuluvaa12V:n AC/DC virtalähdettä varten. Laitetoi- 
mitukseen kuuluu lisäksi SMA-SMA 2m liityntäkaapeli LTE modeemille.

Telesten LTvE™ järjestelmä on uusi vaihtoehto yhdistää DVB-T/T2- ja LTE tekniikat. 
DVB-T2 on kustannustehokas tapa tarjota teräväpiirtolähetyksiä ja LTE tarjoaa mo- 
dernin tavan toimittaa ja vastaanottaa lPTV palveluja. LTE mahdollistaa nopean laaja- 
kaistan ja netin käytön myös alueilla, jonne ne olisi hankala viedä ilman kalliita verkkoin-
vestointeja. Olemassa oleva antennikaapeli tarjoaa lähes häviöttömän signaalitien LTE 
signaalille, jota rakenteet eivät pääse vaimentamaan.

LTVE™ ratkaisu – Nopea LTE laajakaista antennikotitalouksille

TV antennit
LTE antenni

Olemassa oleva kaape-
lointi ja pistorasiat

Virtalähde

Liityntäkaapeli LTE-modeemilleLTE & DVT-T/T2 erotin

Olemassa oleva
kaapelointi 

AlteR
mastovahvistin



AlteR 
Antennimastovahvistin

Ominaisuudet:

• Aluekohtaiset sisääntulot LTE/
UHF/VHF/FM.

• Säädettävä vahvistus UHF/VHF/
FM alueella.

• Häiriöiltä suojaava ja 
esiinkäännettävä metallikotelo 
liukukannelisessa suojakotelossa.

• Vesitiivis ja UV- kestävä 
muovikotelo  suojaa myös 
F-liitännät.

• Syöttöjännitteen led-ilmaisin.
• Virransyöttö antennikaapelia 

pitkin.
• Nopea ja helppo asentaa ilman 

erillistä kaapelointia.

AlteR 
LTE&DVB-T/T2 erotin

Ominaisuudet:

• F- tuloliitin mastovahvistimelta
• F -lähtöliitin TV/FM:lle
• SMA-liitin LTE -modeemille
• Erillinen liitäntä 12 V:n AC/DC- 

virtalähteelle
• Asennus ilman erityistyökaluja
• Ei tarvita erillistä kaapelointia

AlteR 
Virtalähde

Ominaisuudet:

• Sisääntulo: AC100...240 V, 
 50/60 Hz, 200 mA.

• Ulostulo: DC 12 V, 500 mA
• Soveltuu ainoastaan sisäkäyttöön

AlteR 
SMA-SMA kaapeli

Ominaisuudet:

• 2 m liityntäkaapeli LTE 
modeemille

• SMA-SMA liittimet
• Väri valkoinen
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UHF input

RF input
DC output

LTE ANT input

AlteR antennimastovahvistin

AlteR LTE & DTB-T/-T2 erotin

VHF input

FM input

RF output
DC input

470 MHz 0 – 20 dB (703 – 788) MHz 470 MHz 130 MHz

(130 – 300) MHz 0 – 20 dB 300 MHz

694 MHz

(88 – 108) MHz 0 – 20 dB 108 MHz

LTE ANT

TV/FM

+12 V DC

 

Tekniset tiedot

MASTOVAHVISTINPAKETTI ALTER-KT

Mastovahvistin

Tulojen määrä 4

Vahvistus FM (87.5…108 MHz) maks. 10 dB

VHF (130…300 MHz) maks. 20 dB

UHF (470…694 MHz) maks. 30 dB

LTE (703…862 MHz) -2.5 dB

Vahvistuksen säätö FM (87.5…108 MHz) 0…-20 dB

VHF (130…300 MHz) 0…-20 dB

UHF (470…694 MHz) 0…-20 dB

Kohinaluku VHF 3 dB, UHF 2.5 dB

Maksimi lähtötaso 100 dBµV

Heijastusvaimennus >10 dB

Käyttöjännite 12 V, 250 mA

LTE & DVB-T erotin

Vaimennus RF IN – LTE ANT 1.8 dB

RF IN – TV/FM 8.5 dB

Läpisyöttöjännite / maksimivirta 12 V / 250 mA 

SMA – SMA kaapeli 2 m, valkoinen

Verkkomuuntaja

Sisääntulo AC 100…240 V, 50/60 Hz, 200 mA

Ulostulo DC 12 V, 500 mA

soveltuu ainoastaan sisäkäyttöön


