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Produkty o
	 wysokiej	jakości
dla montażystów  
MULTI BAND CONVERTER
					Dwa	sygnały	na	
  jednym kablu! 

Jeśli planujemy zakup odbiornika satelitarnego typu Twin lub też Twin PVR, 
a posiadamy tylko doprowadzony od anteny standardowo jeden przewód antenowy 
stajemy wielokrotnie przed dużym problemem.
My mamy rozwiązanie, nasz nowy Twin Receiver może zostać podłączony i w pełni 
wykorzystany przy użyciu tylko jednego istniejącego przewodu antenowego.

Zalety:
• Łatwa rozbudowa istniejącej instalacji antenowej poprzez doprowadzenie dwóch   
 sygnałów z konwerterów Twin lub Quad, co daje nam możliwość podłączenia   
 dodatkowego odbiornika satelitarnego lub też odbiornika typu Twin. Tego typu   
 odbiorniki satelitarne umożliwiają dla przykładu nagrywanie jednego programu 
 i jednoczesne oglądanie innego. 
• Istniejący kabel antenowy może być jeszcze bardziej wykorzystany. Nie jest 
 nam potrzebny nowy dodatkowy kabel gdy chcemy w danym pomieszczeniu 
 podłączyć drugi odbiornik satelitarny.
• Montaż całego urzadzenia jest niezwykle prosty.

Zastosowanie:
• Z konwertera typu Twin dostarczamy sygnał jednym kablem do dwóch 
 pojedyńczych odbiorników satelitarnych lub też do jednego Twin PVR.
• Sygnał z dwóch konwerterów typu Single dostarczamy jednym kablem do 
 dwóch pojedyńczych odbiorników satelitarnych.
• Sygnał z dwóch konwerterów typu Twin (np. Astra/Hot Bird) połączonych 
 poprzez przełącznik Diseqc (np. Johansson Ref.9920) przesłany jednym 
 kablem umożliwa podłączenie dwóch odbiorników pojedyńczych lub też 
 jednego typu Twin, które z wykorzystaniem sygnału diseqc będą miały 
 możliwość odbioru z dwóch satelit.
• Istnieje również możliwość przesyłania jednym kablem dwóch sygnałów z multiswitcha 
 
Przy każdym z powyższych zastosowań istnieje możliwość przesyłania sygnału telewizji 
naziemnej istniejącym przewodem antenowym.
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MULTI BAND CONVERTER
Dwa	sygnały	na	jednym	kablu! 

Zastosawanie

Dla	jeDnego	użytkownika

Konwerter 
Twin

Konwerter 
Quattro

Multi Band Converter
Johansson 9640S

Multi Band Converter
Johansson 9640D

Twin ReCeiveR / PvR
n box HDTv recorder
Twin PvR C+

Twin ReCeiveR / PvR
n box HDTv recorder
Twin PvR C+

Tv-SaT Combiner
Johansson
Ref. 9501

Istniejący kabel 

Istniejący kabel 

Dla	jeDnego	użytkownika	w	
systemie	zbiorczym

Multiswitch
• Johansson 5x8
 Ref. 9951
• Johansson 5x6
 Ref. 9947
• Johansson 5x4
 Ref. 9943
• Johansson 5x2
 (2 x Twin LnB)
 Ref. 9920
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