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DTS-200 
ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΗΣ DVB-S / DVB-S2 > COFDM 

Το DTS-200 µεταλλάσει τα δορυφορικά σήµατα DVB-

S και DVB-S2 σε επίγεια ψηφιακά DVB-T COFDM. Η εί-

σοδος του µπορεί να συντονιστεί σε οποιοδήποτε

δορυφορικό transponder και η έξοδός του σε οποιοδή-

ποτε κανάλι στην µπάντα των VHF ή UHF.

Ο αριθµός των προγραµµάτων εξόδου του περιορίζε-

ται µόνο από το µέγιστο bit rate εξόδου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά εισόδου

- Συχνότητα εισόδου 950... 2150 MΗz

- Στάθµη εισόδου -65... -25 dBm

- ∆ιαµόρφωση εισόδου DVB-S2 8PSK/QPSK LDPC+BCH

- ∆ιαµόρφωση εισόδου DVB-S QPSK, Viterbi + RS

- Symbol rate DVB-S2 10 έως 30 Msps

- Symbol rate DVB-S 40 έως 30 Msps

- Τροφοδοσία LNB 300mA, 13/18V, 0/22KΗz

Τεχνικά χαρακτηριστικά εξόδου

- ∆ιαµόρφωση εξόδου COFDM DVB-T

- Εύρος καναλιού εξόδου 7/8 MΗz

- Φέρουσες 2K - 8K

- Constellation QPSK 16QAM 64 QAM

- FEC 1/2 2/3 3/4 5/6 7/8

- Guard level 1/4 1/8 1/16 1/32

- MER 
Min Typ Max

37 39 44

- Κανάλια εξόδου E5... E12 / 21... 69

- Στάθµη εξόδου 90 dBµV

- Ρύθµιση στάθµης εξόδου 0 - 20 dB

� Προγραµµατισµός µέσω ειδικού 

λογισµικού Η/Υ

� Αποδιαµόρφωση DVB-S / DVB-S2

� Το κανάλι εξόδου ρυθµίζεται µέσω 

διακοπτών dip switch 

� Υποδοχή κάρτας SD για το “φόρτωµα” 

όλων των ρυθµίσεων

� Ενσωµατωµένο παλµοτροφοδοτικό

� Προγραµµατιζόµενο LCN

� Θύρα USB
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Οι ρυθµίσεις του DTS-200 µπο-

ρούν να αποθηκευτούν σε µια

συνήθη κάρτα SD και να φορτω-

θούν κατευθείαν στο transmodu-

lator χωρίς την σύνδεση µε Η/Υ.

Επιλογή του καναλιού εξόδου µε

dip switch. Η λειτουργία αυτή

επιτρέπει την ευκολότερη δια-

χείριση του transmodulator κατά

την εγκατάσταση.

Η επικοινωνία µε Η/Υ επιτυγχά-

νεται µέσω θύρας USB. Με το

πρόγραµµα διαχείρισης του

DTS-200 µπορούµε να διαχειρι-

στούµε όλες τις ρυθµίσεις, να τις

φορτώσουµε, επανακτήσουµε

και αποθηκεύσουµε.

Στην πρόσοψη του DTS-200

υπάρχουν 6 LED ενδείξεων για

Λειτουργίες και Προειδοποι-

ήσεις: Τροφοδοσία συσκευής,

Τροφοδοσία LNB, Συντονισµός

Καναλιών, Λήψη data για δηµι-

ουργία σήµατος DVB-T, Υπερ-

φόρτωση δεδοµένων και

Υπερθέρµανση. 

Η στάθµη εξόδου ρυθµίζεται από

εξασθενητή για την βέλτιστη

ισοστάθµιση σηµάτων στο δι-

κτύου διανοµής.
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Εύκολος προγραµµατισµός µέσω είδικού προγράµµατος Η/Υ απ’ όπου γίνεται όλη η πα-

ραµετροποίηση της εισόδου και εξόδου. Όλες οι ρυθµίσεις µπορούν να αποθηκευτούν και

να ανακληθούν εύκολα.
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