
www.macab.com

...a step into a digital world

www.macab.com

131114 • 02266

Art. nr: 196 00 43 | Antenn Diginova BOSS 790, för villa och husvagn | E-nr: 60 001 46

Diginova BOSS 790
För villa och husvagn med LTE-filter

Nu med LTE-filter

Nyhet: Nu med LTE-filter inbyggt!
Ingen annan kompakt antenn är mer komplett och med sina förnämliga mottagningsegenskaper är Diginova på många sätt unik. 
Mottagarantennen är uppbyggd kring en 10 elements Yagi antenn med reflektor för riktverkan framåt och antenn-elementen är in-
byggda i kretskortet och har optimerats genom dator-simuleringar. Diginova tar emot både FM, DAB, VHF och UHF med DVB-T  signal 
och antennförstärkning ligger på 7 dB. En dipolförstärkare har integrerats med ytterligare 12 dB förstärkning, vilken kännetecknas 
av låg strömförbrukning, hög driftsäkerhet och mycket lågt brustal.

Dipolförstärkaren kan drivas av bilens 12 volts system och medföljande inmatningsfilter. Diginova kan även användas hemma och 
där använder man med fördel den medföljande, kombinerade nätdelen och lägenhetsförstärkaren ref. 5457, som ger ytterligare 20 
dB i förstärkning. Kombinationen lågbrusig dipolförstärkare och en högeffekts inomhusförstärkare ger en mycket hög flexibilitet.

n
z Smart konstruktion genom kombinerad lågbrusförstärkare och inomhusenhet

n
z BOSS-teknik som reglerar förstärkning och jämnar ut muxarna

n
z LTE-skydd inbyggt mot 4-G/LTE-signaler
n

z Vibrationstestad, kraftig mekanik
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En perfekt antenn för de som önskar en 
diskret antenn hemma, men ändå stark 
mottagning.

Ett mycket kraftig fäste medföljer vilket 
gör DigiNova lämplig även för svåra för-
hållanden på bil, båt eller vid kraftig blåst.

Dipolförstärkaren är HF-tät och skyddad 
mot fukt/väta genom ett gjutet metallhus 
i Zamac. Anslutning sker genom  
F-kontakt.

Sammanfattning...

För extra hög förstärkning i villa med 
många antennuttag kan den med-
följande kombinerade nätdelen och 
förstärkaren Ref: 5457 användas. 

Den kombinerade reflektorn och fästet 
ger både bra riktverkan och bra fram/
backförhållande för digital-tv.

BIII –
UHF –

Förstärkning (Läge 12 volt)
Antenn = 7 dB (Max)
Inbyggd förstärkare = 12 dB
Extern förstärkare (12 V) = 20 dB (0–12 dB)
Totalt = 27–39 dB

Förstärkning (Läge 0 volt)
Antenn = 7 dB (Max)
Inbyggd förstärkare = 0 dB
Extern förstärkare (0 V) = 20 dB (0–12 dB)
Totalt = 15–27 dB

OBS! Spänningmatas alternativt med 12–24 V eller via medföljande inomhusförstärkare.
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Exempel på inkoppling med nätdel och extraförstärkare Ref: 5457

Exempel på inkoppling med inmatningsfilter

+–
12... 24 V

Anslutning spänningsinmatningsfilter
Brun = positiv (+)
Blå = negativ (–)

12 V/24 V DC

Förstärkning
Antenn = 7 dB (Max)
Inbyggd förstärkare = 12 dB
Totalt = 19 dB

OBS! Spänningmatas alternativt med 12–24 V eller via medföljande inomhusförstärkare.


