Information om LTE/4G i forhold til din antenne installation

Det digitale og mobile sendenet udsender i dag kraftige radiosignaler. Hvis din kabel-tv hjemmeinstallation ikke
er god nok, risikerer du indstråling – det vil sige radiosignaler udefra, som trænger ind i installationen.
En kabel-tv hjemme installation består af de antennekabler -og udstyr, som internt fordeler signalet til flere
kabel-tv stikdåser i din bolig.
Indstrålingen kan give signalforstyrrelser på dit tv, som eksempelvis pixeleringer i tv-billedet, eller helt
manglende kanaler, det er kendetegnende, at det pt. giver problemer med følgende kanaler: TV3 Sport 2,
TNT HD og MTV HD (QAM 56 – 802,00 Mhz)
Mobiltelefoner og trådløse netværk kan forstyrre dit tv-signal
Indstrålingen kommer fra det landsdækkende digitale og mobile sendenet, men kan også komme lokalt fra din
mobiltelefon, eller fra trådløse netværk omkring din bolig. Og i fremtiden vil de forstyrrende signaler ikke blive
mindre. Med det nye, stærke 4G-net, også kendt som LTE og 800 Mhz-mobilsendenettet, som er aktuelt i
Danmark fra den 1. januar 2013, er risikoen for indstråling endnu højere.
”Jamen det har jo virket”
Problemer med indstråling kan opstå pludseligt uden, at du har gjort noget. Forklaringen er, at der kan være
kommet nye fremmede signaler i dit område, og at de nu trænger ind i din kabel-tv hjemmeinstallation og
ødelægger signalet fra Skanderborg Antenneforening (YouSee).

Signalet til dit tv ødelagt af fremmede signaler.

”Vidste du, at 20 % af alle rapporterede fejl skyldes dårlig kabel-tv hjemmeinstallation, og at 85 %
af fejlene bliver løst ved at udskifte mellemkablet?”
I detailhandlen findes der mange antenne- og mellemkabler af dårlig kvalitet, og der er ikke altid sammenhæng
mellem pris og kvalitet. Det er både i din og Skanderborg Antenneforening interesse at dit TV signal ikke
ødelægges af indstråling via et HF-utæt antenne- eller mellemkabel, og antenneudstyr.
Om antennekabler
Antennekablerne fordeler tv-signalet ud til flere kabel-tv-stikdåser i din bolig. Antennekablerne er som regel
sømmet op langs panelerne, eller indmuret i væggene, og er en del af din faste kabel-tv-installation.
Om mellemkabler
Mellem kabler har normalvist enderne støbt ind i kablerne. Mellemkabler forbinder dine tv- eller
digitalmodtagere til dine kabel-tv-stikdåser.

Jeg har problemer hvad gør jeg?
Du skal sikre dig at HELE din installation er sikret imod indstråling. Problemet kan være kablet mellem dit TV og
boksen, det kan være i kablet fra væggen til dit TV eller boks, det kan være stikket på væggen, eller det kan
være gamle samlinger på loftet.
Skanderborg Antenneforening har lavet en aftale med Dansk Kabel TV, der giver alle vores
medlemmer mulighed for at få gennemgået hele deres installation. Hvis din installation ikke er i
orden, får du samtidigt et tilbud på, at få den udbedret.
Et installationstjek kan du få lavet til en samlet pris af kr. 295,- inkl. moms og kørsel. Ring til Dansk
Kabel TV på tlf. 76 42 88 00, for en aftale.

	
  

