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 1. WSTĘP 

1.1. Opis produktu 

Johansson Profiler Revolution to łatwy w obsłudze selektywnie strojony wzmacniacz oraz 
konwerter sygnałów naziemnych. Wzmacniacz optymalizuje sygnały naziemne VHF / UHF i FM z 
wielu wejść w celu zapewnienia wysokiej jakości obrazu na ekranie telewizora. 
Najnowocześniejszy programowalny wzmacniacz filtrujący nie ma odpowiednika na rynku ze 
względu na rewolucyjną technologi: 

 Może przetworzyć 50 kanałów ( 32 filtry) 
 Najostrzejsze filtry na rynku (> 50 dB na sąsiednich kanałach)  
 Automatik Gain Vontrol w czasie rzeczywistym na wszystkich filtrach 
 Pełna elastyczność w przypisywaniu filtrów z dowolnego wejścia. Każdy kanał może 

być przesunięty częstotliwościowo na dowolny inny kanał w paśmie VHF lub UHF 
(Flex Matrix) 

 Możliwość zablokowania kodem dostępu do urzadzenia w celu uniknięcia ingerencji 
przez osoby nieuprawnione  

 Wyprodukowano w Europie do zastosowań na całym świecie 
 5 wejść: FM / 4 x VHF-UHF /> 50 kanałów / Automatic Gain Control -AGC / 12V lub 

24V do zasilania przedwzmanicaczy antenowych 
 Wymiary urządzenia długość x szerokość x grubość: 165 mm x 217 mm x 59 mm 

 
 

1.2. Typowa instalacja 

Profiler Revolution może być używany do dostarczania wysokiej jakości obrazu telewizyjnego i 
sygnałów FM w szerokiej gamie projektów, zarówno w hotelarstwie, jak i na rynku 
mieszkaniowym. Typowe budynki lub infrastruktury, w których można zastosować Profiler 
Revolution, obejmują między innymi: 
  

 Duże i małe hotele, hostele, pensjonaty. 
 Szpitale, sanatoria, więźienia, osady. 
 Budynki wielorodzinne.  

 

 

1.3. Zawartość opakowania 

 1 x Profiler Revolution (ref. 6700) 
 1 x Kabel zasilający (180cm) 

 
  



PROFILER REVOLUTION (REF. 6700)  

  
 

 
4 

 
 

 

1.4. Instalacja urządzenia  
 

 

OBRAZ 1: WIDOK URZĄDZENIA 

 

1.5. Montaż urządzenia 
 

 Ważne: miejsce montażu musi zapewnić  
15 cm wolną przestrzeń po bokach , dla 
zapewnienia prawidłowej wentylacji. 
 

 Do zacisku na obudowie podłączamy  
przewód wyrównania potencjałów. 
 

 Podłączamy przewód zasilacza do gniazda 
zasilania. Sprawdź, czy dioda LED stanu 
wskazuje obecność zasilania DC. 

 Podłączamy przewody z anten VHF/UKF/UHF . 
 

 Podłączamy przewód z sieci dystrybucyjnej ( OUT ). 
 Do wyjścia „TEST” podłączamy analizator sygnałów. 

sygnałów. 
 

 Przystępujemy do konfiguracji urządzenia używając ruchomego pokrętła na 
obudowie wzmacniacza , przyciskając pokrętło potwierdzamy wybór. 
 

 Opcjonalnie możemy skorzystać z karty SD wgrywając dane skopiowane z innego 
urządzenia. ( Przenoszenie danych pomiędzy urządeniami )   
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1.6. Konfiguracja Profiler Revolution 

PORUSZANIE SIĘ PO MENU 

Użyj pokrętła / przycisku , aby poruszać się po menu. To jest bardzo łatwe i proste. Poniższa 
tabela pokazuje, jak należy używać pokrętła : 
 
 

 

Naciśnij przycisk 2s, aby przejść do 
podstawowej konfiguracji. 

Naciśnij przycisk, aby potwierdzić 
wybór. 

 

Obracając przycisk, możesz przewijać 
różne ekrany. 

PRZEGLĄD STRUKTURY MENU 

 

INPUT 1 - 4 INPUT FM OUTPUT ADVANCED LOAD SD PRESET SAVE SD PRESET EXIT  

 
PRE-AMPLIFIER GAIN LEVEL DC VOLTAGE PRESET X CREATE PRESET LOCK  

 

DC 
 

SLOPE FW VERSION 
 

DELETE ALL UNLOCK  

 
ADD CHANNEL 

 
 SERIAL NUMBER 

  
  

   
 FORMAT CARD 

  
  

    
UPGRADE FW 

   
 

 

USTAWIENIA REGIONALNE – WYBÓR REGIONU 

WAŻNE ! Przed rozpoczęciem konfiguracji zaleca się ustawienie prawidłowego regionu 
lub kraju. Wyłącz zasilanie urządzenia, naciśnij przycisk i naciskaj przycisk podczas 
ponownego zasilania urządzenia. Zwolnij przycisk, gdy na wyświetlaczu pojawi się 
komunikat „RESETUJ ZAKOŃCZONO”. Teraz produkt jest zresetowany i poprosi Cię o 
wpisanie kraju lub regionu. To między innymi określi plan kanałów dla VHF i UHF oraz napięcie 
DC dla wejść (12 lub 24 V). Fabrycznie na urządzeniu powinien być ustawiony region Europa. 
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ODCZYT Z WYŚWIETLACZA OBJAŚNIENIE 

 

Aby aktywować prawidłowy plan częstotliwości kanałów, 
wybierz kraj lub region, w którym znajduje się Profiler 
Revolution. Obróć, aby wybrać i potwierdzić, dotykając 
przycisku obrotowego. 
Ustawienie domyślne to Europa. Profiler Revolution 
działa również w następujących krajach / regionach: 
Australia, Brazylia, Chiny, Hongkong, Włochy, Nowa 
Zelandia, Rosja, RPA, Wielka Brytania i USA. 

 
Dostęp do wszystkich poniższych pozycji menu można uzyskać bez procedury resetowania. 

Wciśnij pokrętło obrotowe na 2s w celu dostępu do menu  

USTAWIENIA WEJŚĆ 

ODCZYT Z WYŚWIETLACZA  OBJAŚNIENIA 

 

Przyciskając pokrętło obrotowe wejdziemy do ustawień 
INPUT 1 ( wejście 1 ). 
 

 

W menu INPUT 1 można poruszać się w dół, obracając 
pokrętło. 

 

PRE-AMPLI: Przedwzmacniacz wewnętrzny jest 
domyślnie włączony, tylko w przypadku bardzo silnych 
sygnałów wejściowych (jeśli najsilniejszy kanał na tym 
wejściu jest wyższy niż 80dBμV) zaleca się jego 
wyłączenie. 

 

DC: Wybór zasilania do zewnętrznego wzmacniacza , 
OFF – brak zasilania lub  12V. 
Uwaga: Jeśli zewnętrzny wzmacniacz wymaga 24 V, 
możesz to zmienić w ustawieniach zaawansowanych 
(patrz poniżej). 

 

 
ADD CHANNEL: Wybierz początkowy numer kanału 
wejściowego. 
Kliknij, aby potwierdzić. 
Uwaga 1: Pierwszy kanał określa, czy wejście stanie się 
tylko wejściem VHF czy UHF. Oznacza to, że VHF i UHF 
nie mogą być łączone w jednym wejściu. 
Uwaga 2: Wartość 60dBμV (prawy dolny róg) pokazuje 
przybliżony poziom wejściowy kanału wejściowego 
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Stabilizacja układu AGC trwa około 20 sekund ! 

 

 
KONWERSJA KANAŁÓW: Jeśli numery dwóch kanałów 
wskazują tę samą wartość, żadna konwersja nie jest 
aktywna. Jeśli numery dwóch kanałów wskazują inną 
wartość, konwersja jest aktywna. W tym przykładzie, 
jeśli wyświetlacz jest ustawiony na 57> 5, kanał 57 
jest konwertowany (konwertowany) lub częstotliwość 
jest przesuwana na kanał 5. 

 

Aby dodać kolejny kanał, przewiń w dół do ADD 
CHANNEL. 

 

 
Aby zapobiec problemom z jakością odbioru upewnij 
się, że tylko jeden kanał wejściowy jest przypisany do 
jednego kanału wyjściowego. Jeśli 2 kanały są 
przypisane do tego samego kanału wyjściowego, pojawi 
się gwiazdka (*). 

 

Dodaj wszystkie żądane kanały wejściowe i przypisz je 
do kanałów wyjściowych. 

 
Następnie dla wejść UHF zostanie ustawiony odpowiedni filtr LTE (możliwe filtry to 694 MHz, 
790 MHz lub OFF). Jeśli odbieramy z kanałów poniżej kanału 48 , filtr 694 MHz jest 
aktywowany. Filtr 790 MHz jest aktywowany dla kanałów niższych niż 60. 

 

Aby usunąć (parę) kanałów, ustaw strzałkę na kanale i 
naciśnij przycisk obrotowy przez 3 sekundy. 

 

Gdy dodałeś wszystkie kanały do wejścia 1 i chcesz 
dodać kanały do innych wejść, przejdź na górę menu 
(do WEJŚCIA 1), kliknij przycisk i przejdź do 
następnego wejścia. 
Powtórz poprzednie kroki dla wszystkich kanałów 
wejściowych. 

 

Aby filtrować i wzmacniać sygnał FM, ustaw 
wzmocnienie wejściowego sygnału FM (15 do 35 dB). 
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USTAWIENIA SYGNAŁÓW WYJŚCIOWYCH 

ODCZYT Z WYŚWIETLACZA  OBJAŚNIENIA 

 

Ustaw POZIOM WYJŚCIOWY sygnału wyjściowego. 
Zakres od 98 dBμV do 118 dBμV (domyślny poziom 
wyjściowy to 108 dBμV). Sprawdź wyjście za pomocą 
analizatora sieci na porcie testowym -30dB. 
Uwaga: im więcej kanałów wybierzesz, tym mniejszą 
moc wejściową powinieneś podać (np. 111 dBμV dla 10 
kanałów).. 
 

 

NACHYLENIE do -15 dB można ustawić między 
początkiem BIII a końcem UHF w celu skompensowania 
strat w kablu. 0dB oznacza, że wszystkie kanały mają 
ten sam poziom wyjściowy (patrz poprzedni odczyt na 
wyświetlaczu), -15dB oznacza początek BIII (174MHz) 
jest 15dB słabszy niż koniec UHF. 

Uwaga: W menu WYJŚCIE definiuje się poziom wyjściowy MUX w dBμV. Profiler Revolution ma 
wystarczające wzmocnienie, aby zagwarantować ten poziom wyjściowy we wszystkich 
warunkach wejściowych. W przypadku ustawienia nachylenia poziom wyjściowy wskazywany na 
wyświetlaczu będzie poziomem wyjściowym MUX o najwyższej częstotliwości. 
 

USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 

ODCZYT Z WYŚWIETLACZA  OBJAŚNIENIA 

 

Ustaw NAPIĘCIE DC dla wejść, wybierz pomiędzy 12 V 
lub 24 V. Jest to ustawienie globalne dla wszystkich 
wejść, każde wejście można następnie przełączyć 
między WYŁ. lub tą wartością. 
(patrz KROK 2). Wszystkie kraje są domyślnie 
ustawione na 24 V, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, która 
jest domyślnie ustawiona na 12 V. 

 

Kliknij FW VERSION, aby sprawdzić wersję 
oprogramowania sprzętowego urządzenia. 

 

Kliknij SERIAL NUMBER i sprawdź numer seryjny 
urządzenia. 
Aby sformatować kartę SD, kliknij FORMAT CARD. 

 

Aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia, kliknij 
UPGRADE FW. Przed aktualizacją upewnij się, że nowy 
plik oprogramowania układowego znajduje się na 
karcie SD. 
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USTAWIENIA KARTY SD  

ODCZYT Z WYŚWIETLACZA  OBJAŚNIENIA 

 

Aby załadować ustawienia z karty SD, kliknij LOAD SD 
PRESET. Spowoduje to skopiowanie pliku 
konfiguracyjnego z karty SD do urządzenia. 

 

Aby zapisać ustawienia urządzenia na karcie SD, 
przewiń do SAVE SD PRESET i kliknij na CREATE 
PRESET. 
 

 

Możliwe jest utworzenie wielu ustawień wstępnych. 
Kliknij CREATE PRESET po każdej zmianie ustawień. 
Aby usunąć wszystkie zapisane ustawienia , naciśnij 
DELETE ALL. 

EXIT - WYJŚCIE  

ODCZYT Z WYŚWIETLACZA  OBJAŚNIENIA 

 

Aby uniemożliwić osobom nieupoważnionym zmianę 
ustawień, wszystkie produkty Profiler można 
zablokować kodem bezpieczeństwa. 

 

Wybierz LOCK i SET LOCK CODE. 

Po ustawieniu kodu blokady urządzenie wyłączy się. 

 

Po ponownym uruchomieniu urządzenia konieczne 
będzie wprowadzenie prawidłowego kodu blokady. 
Uwaga: Jeśli zapomnisz kodu blokady, zawsze możesz 
użyć wartości 50. Ten kod główny jest stały i nie można 
go zmienić. 

 

Jeśli nie chcesz pracować z zablokowanym kodem, 
przejdź do EXIT i kliknij dwukrotnie UNLOCK 
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 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Profiler Revolution 6700 
Wejścia - 4 VHF/UHF + 1FM 

Wyjścia - 1 main (FM-VHF-UHF) + 1 test port (-30dB) 

Zakres częstotliwości MHz 
MHz 
MHz 

FM: 88 - 108 
VHF:174 - 240 
UHF: 470 - 862 

LTE  - ochrona MHz Automatyczny wybór: 694, 790 lub OFF 

Poziomy wejściowe dBµV 
dBµV 
dBµV 

FM: 37 - 77 
VHF: 40* - 109 
UHF: 40* - 109 

FM Output power (60dB/IM3) 
VHF/UHF Output power (60dB/IM3) 
VHF/UHF Output power with 1 MUX 
VHF/UHF Output power with 6 MUX 

dBµV 
dBµV 
dBµV 
dBµV 

113 
120 
113 
110 

Konwersja kanałów - Tak  (dowolny z   VHF-UHF kanał na 
dowolny z VHF-UHF kanał) 

Wzmocnienie dB 
dB 
dB 

FM: 35 
VHF: >45 
UHF: >55 

Regulacja wzmocnienia : FM 
                                        VHF/UHF 

dB 
- 

20 
Kanałowa Automatic Gain Control 

Tłumik ogólny dB  20 

Regulacja nachylenia dB 9 

Selektywność dB/1MHz 35 

MER wyjściowy dB 
dB 

VHF: 35 
UHF: 35 

ESD protection - All inputs 

Napięcia zasilania (preamp.) 
Pobór prądu 

V 
mA 

12 or 24 
100 (łącznie dla 4 wejść) 

SD port - Yes (for copy configuration and upgrade 
features) 

Zakres temperatury pracy °C -5 to +50 

Napięcie zasilające Vac 100 - 240 

Pobór mocy W 16 

Wymiary mm 217 x 165 x 59 

Waga kg 0,8 

* For 64QAM with code rate 3/4 
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 3. SCHEMAT BLOKOWY 
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 4. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 

 

 

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed podłączeniem 
urządzenia. 

 
 

    Aby uniknąć pożaru, zwarcia lub porażenia prądem: prevent fire, short circuit or shock hazard: 

 Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu i wilgoci. 

 Urządzenie zainstalować w miejscu suchym ( nie montować w łazienkach , pralniach etc.) 

 Nie narażać urządzenia na możliwość zachlapania wodą . 

 Nie stawiaj na urządzenia jakichkolwiek pojemników z wodą lub inną cieczą. 

 Jeśli dojdzie do przypadkowego zalania urządzenia należy wyjąć wtyczkę z zasialania 230V. 

    Aby uniknąć ryzyka przegrzania urządzenia: 

 Instalacja urządzenia jest dopuszczalna w miejscu  , w którym uda się zapewnić wokoło 
urządzenia 15 cm wolnej przestrzeni. 

 Nie umieszczaj na urządzenia  żadnych przedmiotów takich jak : gazety , obrusy , worki foliowe. 

 Nie stawiaj na urządzenia źródeł otwartego ognia , np. zapalone świece. 

 Nie instaluj urządzenia w zakurzonym miejscu.  

 Używaj urządzenia tylko w klimacie umiarkowanym ( nigdy w tropikalnym ) 

 Przestrzegaj podanych w specyfikacji minimalnych oraz maksymalnych temperatur użytkowania.  

    Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem: 

 Urządzenie podłączamy do gniazd z dodatkowym bolcem uziemiającym lub/oraz podłączmy do   
obudowy urządzenia przewód wyrównani potencjałów. 

 Wtyczka zasilania sieciowego powinna być łatwo dostępna. 

 Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. 

 

 
Konserwacja 

  Do czyszczenia obudowy używaj tylko suchej miękkiej szmatki. 

  Nie używaj rozpuszczalników. 
  W celu naprawy i serwisowania zwróć się do wykwalifikowanego personelu. 

 

Utylizuj zgodnie z procesami recyklingu władz lokalnych 
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 5. WARUNKI GWARANCJI 

Unitron N.V. gwarantuje, że produkt jest wolny od wad materiałowych i wadliwego 
wykonania przez okres 24 miesięcy licząc od daty produkcji wskazanej w dokumencie 
sprzedaży to: 

Jeśli w tym okresie gwarancji produkt okaże się wadliwy, podczas normalnego użytkowania, 
z powodu wad materiałowych lub wykonawczych, Unitron N.V, według własnego uznania, 
naprawi lub wymieni produkt.  
 
Zwróć produkt do lokalnego sprzedawcy w celu jego naprawy. 

GWARANCJA OBEJMUJE WYŁĄCZNIE WADY MATERIAŁOWE I WYKONANIA I NIE 
OBEJMUJE USZKODZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z: 

 Niewłaściwe użycie lub użycie produktu poza jego specyfikacjami. 

 Instalacji lub użytkowania w sposób niezgodny z normami technicznymi 

lub normami bezpieczeństwa obowiązującymi w kraju, w którym 

produkt jest używany. 

 Instalacji w uszkodzonym systemie. 

 Przyczyn zewnętrznych , niezależnych od firmy Unitron N.V., takich jak upadek, 

wypadek, wyładowania atmosferyczne, woda, pożar, niewłaściwa wentylacja. 

Gwarancja nie obejmuje sytuacji 

 Gdy data produkcji lub numer seryjny na produkcie są nieczytelny, zmienione, usunięte.  

 Gdy urządzenia było otwierane i naprawiane przez nieuprawniony serwis. 

UWAGA 

Datę produkcji można znaleźć w kodzie numeru seryjnego produktu. Będzie to format „ROK 
TYDZIEŃ” (np. 2017W32 = rok 2017, tydzień 32) lub „RRRR” (np. 1732 = rok 2017, 
tydzień 32). 

 

UNITRON NV 
Frankrijklaan 27 
B-8970 Poperinge 
Belgium 

T +32 57 33 33 63 
F +32 57 33 45 24 

sales@unitrongroup.com 

www.unitrongroup.com 


