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Ett nytt koncept för TV-antenn som eliminerar störningar, även i
gränserna av TV-Bandet. Här kombineras en banbrytande design
i en 100% rostfri mekanisk konstruktion, vilket innehåller den nya
generationens TForce-elektronik och ett revolutionerande SAW-filter.
Ellipse är en intelligent antenn, som i realtid anpassar sig automatiskt till
de förhållande där signalen mottages. Den har utformats för att erbjuda
en stabil och kvalitativ TV-signal (UHF) samt är optimerad för att motstå
LTE-störningar, tack vare ett SAW-filter med stor selektivitet.

Du kommer att fascineras av

INNOVATIV DESIGN,

med optimal anpassning mellan mottagningskvalitet och storlek

Speciellt utformad för att utnyttja allt av
den nya generationens TForce-elektronik.
Enastående estetik visar en noggrann design
med passion för detaljer.
Den böjda utformningen förbättrar
mottagningen: den konkava ytan
av reflektorerna fokuserar signalen
på dipolen. Den konvexa yttersidan
maximerar avskärmning och motstånd
mot störningar.

CMP6001192

MEKANIKEN,
HELT IMMUN MOT KORROSION
Du kommer att bli överraskad av

< 30s

plug&play
• Tillverkad med oxidationsresistent
material: aluminium, rostfritt stål
och ZAMAK, förstärkt med antikorrosionsbehandling.

• Extremt lättviktig: gör installationen på
utmanande ställen enklare.
• Kompakt: med lägre vindmotstånd.
Minskade dimensioner utan att offra
prestandan (555 x 685 x 820 mm).

Du kan känna dig trygg att den

INTELLIGENTA ELEKTRONIKEN,

säkerställer optimal mottagning och motstår oväntade störningar

Ellipse tar fram det bästa i en antenn, genom att den anpassar sig till
ständigt skiftande mottagnings förhållande.
Oroa dig aldrig mer för externa faktorer som:
• Avstånd till sändaren (antingen för nära eller för långt)
• Ogynnsam terräng eller väderförhållande
• Nuvarande eller framtida LTE-störningar
4G/5G

DTT
Standard
antenn

Ellipse

STARK SIGNAL

OPTIMAL SIGNAL

SVAG SIGNAL

Dessa funktioner är möjliga eftersom vårt unika BOSSTech-system har
omarbetats till vår nya generation av TForce-elektronik. Högklassig teknik
som ger funktionalitet, vilken är svår att matcha:
• Omfångsrikt dynamiskt område: möjliggör
mottagning i olika situationer, där mycket svaga
signaler upptäcks och undviker interferens vid
mycket höga signalnivåer.
®

• Optimalt C/N-värde: Signalkvaliteten bibehålls
tack vare en mycket låg brus-nivå.
• Optimal förstärkning: alltid bästa möjliga utnivå
via automatisk kontroll och nivåjustering.
• Hög dämpning via SAW-filter (Surface Acoustic
Wave): undertrycker interferenser även i gränsen för TVbandet.
Nätdel ingår: intelligensen aktiveras när antennen strömmatas.

Du kommer att bli nöjd med TILLVERKNINGS-

KVALITETEN producerad i toppmoderna anläggningar
Tillverkad i en helautomatiserad produktionslinje och kontrollenhet, som
garanterar högsta nivå av prestanda och funktion

Upplev fördelarna med en skarvlös

< 30s

MONTERINGS-PROCESS i 3 enkla steg
• Snabb montering på mindre än 30 sekunder
• Inga verktyg krävs
• Ett kraftigt och hållbart fästsystem

plug&play
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Specifikationer
MHz

FREKVENSBAND

14892x

14890x

470 - 698
(CH21 - CH48)

470 - 790
(CH21 - CH60)

INTELLIGENT (BOSS ON)

LÄGE

DBi

FÖRSTÄRKNING

38 ±2
Auto

UTNIVÅ

DB

2,5 (typ)

DBμV

< 75

MATNINGSSPÄNNING

V

12-24

STRÖMFÖRBRUKNING

MA

40 (max)

º

30

DB

>20

N

96 (@ 130 Km/h)
132 (@ 150 Km/h)

BRUSTAL
REKOMMENDERAD SIGNALNIVÅ

ÖPPNINGSVINKEL
F/B-FÖRHÅLLANDE
VINDLAST

ellipse.televes.com

