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1. Základní způsoby distribuce televizních a rozhlasových 
programů 

1.1. Pozemní vysílání 

1.1.1. Charakteristika 

Pozemním vysíláním rozumíme vysílání z vysílacích stanovišť umístěných na zemském povrchu. 
S ohledem na zákonitosti šíření elektromagnetických vln se používají stožáry budované na 
vyvýšených místech, obvykle na vrcholcích hor a kopců. Příjem se realizuje pomocí antén, které se 
podle možností umísťují rovněž na vyvýšená místa, např. na střechy budov. Přijaté signály se vedou 
anténním koaxiálním kabelem k televiznímu, popřípadě rozhlasovému přijímači. 

1.1.2. Přednosti 

Pozemní příjem je zavedeným způsobem distribuce televize a rozhlasu. Po technické stránce je 
poměrně jednoduchý – obvykle postačuje nainstalovat anténu a připojit ji k přijímači. Někdy 
postačí i pokojová anténa umístěná poblíž televizoru. Tam, kde je instalovaná společná televizní 
anténa, stačí připojit anténní vstup přijímače do účastnické zásuvky a příjem je vyřešen. 

1.1.3. Nevýhody 

Nevýhodou pozemního příjmu je značná závislost na příjmových podmínkách. Těmi se myslí 
zejména vzdálenost mezi vysílací a přijímací anténou a terénní profil mezi nimi. Ideálním případem 
je přímá viditelnost na vysílač. Příliš vzdálený vysílač může poskytovat příliš slabý signál, totéž 
může nastat v případě zastínění vysílače terénními překážkami nebo vysokými budovami. Slabý 
signál je navíc náchylnější k zarušení nejrůznějšími zdroji rušení. Bez ohledu na sílu přijímaného 
signálu se může objevit také znehodnocení odrazy, kdy kromě přímé vlny dopadají na přijímací 
anténu i vlny odražené. 
Digitální vysílání některé z těchto problémů částečně koriguje, zároveň však přináší problémy nové 
(zejména v souvislosti s jednofrekvenčními sítěmi „SFN“). 

1.1.4. Perspektiva 

Pozemní vysílání bylo dříve takřka jedinou možnou přenosovou cestou, nyní je jednou z alternativ, 
které spolu bojují o své zákazníky. Zejména to platí o stacionárním příjmu, kde se daří i kabelovým 
rozvodům, satelitnímu příjmu a IPTV. V našich podmínkách po přechodném propadu pozemní 
vysílání opět získává svou tradiční oblíbenost a zdá se jisté, že i v budoucnu bude významnou, i 
když už ne jedinou možností distribuce informací. Na druhou stranu existují země, kde je pozemní 
příjem spíše marginální nebo se dokonce plánuje jeho úplné opuštění. 
Pro mobilní příjem pozemní vysílání zůstává prioritním kanálem, připomeňme jen široce rozšířený 
poslech rozhlasu v automobilech. Je možno také upozornit na nové a rychle se rozvíjející způsoby 
využití pozemní komunikace, jako je mobilní telefonie, bezdrátový internet a podobně. 
Nově zaváděný standard DVB-T2 disponuje vyšší datovou kapacitou, umožňuje dále zvýšit počet 
vysílaných programů a/nebo zlepšit obrazovou kvalitu. 
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1.2. Satelitní vysílání 

1.2.1. Charakteristika 

Jak název napovídá, v případě satelitní televize je vysílačem telekomunikační družice umístěná na 
geostacionární oběžné dráze. Taková družice zůstává zdánlivě bez pohybu stále na jednom místě. 
Vzhledem k vzdálenosti od zemského povrchu jsou dopadající signály velmi slabé a proto jsou pro 
příjem nutné antény s vysokým ziskem, nejčastěji tzv. paraboly. Přijímač se skládá z vnější 
jednotky, umístěné přímo v ohnisku parabolické antény, a vnitřní jednotky, neboli vlastního 
přijímače umístěného poblíž televizoru. 
Z hlediska finanční náročnosti příjmu stojí satelitní televize někde mezi pozemním příjmem, který 
je (zatím) bezplatný, a kabelovou televizí (včetně IPTV), která je placenou službou. Na satelitu 
najdeme jednak zcela volné programy, dále programy, které lze sledovat po zaplacení 
jednorázového poplatku, tak i programy poskytované za pravidelnou měsíční úhradu. 
Vysílací svazky telekomunikační družic pokrývají celé kontinenty, a proto jsou jednoduchou 
možností příjmu zahraničních programů. V mnoha případech však vysílatelé satelitních kanálů 
dostupnost svých programů uměle omezují, ať už úzce zaměřenými vysílacími svazky, nebo 
kódováním programů a prodejem dekódovacích karet. 

1.2.2. Přednosti 

Satelity zajišťují celoplošné pokrytí zájmového území. Široký kmitočtový rozsah, kterým družicové 
komunikace disponují, dovoluje vysílat veliké množství programů (stovky televizních a 
rozhlasových programů z jediné orbitální pozice). Mnoho programů je k dispozici zcela zdarma a 
také nabídka rozmanitě vybavených satelitních přijímačů je velmi bohatá. 
Satelitní příjem je stabilní a díky úzce směrovým parabolickým anténám je také většinou prost 
jakéhokoliv rušení, přestože jsou jednotlivé satelity od sebe vzdáleny jen několik málo úhlových 
stupňů. 

1.2.3. Nevýhody 

Příjem je možný jen tam, kde je výhled na jižní oblohu. Domácnosti, které mají pouze severní okna, 
mohou mít s umístěním satelitní antény problémy, někdy prakticky neřešitelné. Bez signálu mohou 
být domy situované severně od blízkých výškových budov, vzrostlých stromů nebo lesa anebo 
stojící pod velmi strmými horskými svahy. Satelitní antény jsou navíc někdy kritizovány za rušení 
vzhledu budov, zvláště v historické zástavbě městských center. 
Přestože se satelitní tuner stává běžnou výbavou moderních televizorů, bývá někdy výhodné pořídit 
si samostatný satelitní přijímač, který zpravidla nabídne větší možnosti využití 

1.2.4. Perspektiva 

Satelitní televize, díky velké šířce dostupného kmitočtového pásma, obvykle jako první zavádí 
technologické novinky, např. přechod na digitální vysílání, HDTV, 3D, UltraHD (4K) a další nové 
technologie. 
Ačkoliv se jiné distribuční cesty (kabelová televize, IPTV) mohou jevit pro satelit jako konkurence, 
často samy využívají satelit jako přenosové médium ke vstupním bodům svých rozvodů.  
Pro diváky na venkově může být satelit jedinou možností, jak se dostat k širší programové nabídce. 
Stacionární satelitní příjem si získává zákazníky díky své bohaté programové nabídce a stabilnímu 
kvalitnímu příjmu. 
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1.3. Kabelová televize 

1.3.1. Charakteristika 

Kabelová televize dnes představuje jedno z hlavních distribučních médií pro přenos televize. Od 
společných televizních antén, které zásobují jednotlivé domy programy z pozemních vysílačů, se 
kabelová televize typicky odlišuje pokrytím většího rozsahu (např. celého sídliště) a také rozšířenou 
programovou nabídkou. Distribuované programy do rozvodu vstupují v centrálním uzlu a mohou 
být získávány z různých zdrojů – z pozemních vysílačů, ze satelitního vysílání, optickými datovými 
spoji atd. Kabelová televize bývá provozována kabelovým operátorem jako placená služba. 

1.3.2. Přednosti 

Kabelová televize má oproti pozemnímu příjmu několik předností. Koaxiální rozvod představuje 
poměrně kvalitní přenosové prostředí, a proto jsou kabelové programy odolné vůči rušení, kolísání 
a podobně. Protože v prostředí kabelového rozvodu odpadá problém vzájemného rušení vysílačů, je 
možno efektivně využít kmitočtové pásmo a dopravit řádově vyšší počet kanálů. Kabelové rozvody 
rovněž nabízejí kvalitní a relativně levné připojení k internetu a mnohdy i telefonii (tzv. Triple 
play). 

1.3.3. Nevýhody 

Televizní kabelové rozvody jsou ze své podstaty fenoménem omezeným na lokality s hustou 
zástavbou, tedy zejména na městská sídliště. Venkovské televizní kabelové rozvody jsou ojedinělé. 
Pro značnou část obyvatelstva je tedy kabelová televize nedostupná. Jako nevýhoda tohoto způsobu 
příjmu televize se také může jevit povinnost platit měsíční poplatky, jejichž stoupající výše vedla 
v některých případech k oživení zájmu o společné televizní antény či o jiné způsoby distribuce. 

1.3.4. Perspektiva 

Kabelová televize bude mít i nadále silnou, i když stagnující pozici na poli šíření televize. 
Postupující proces digitalizace postupně násobí programovou nabídku kabelových operátorů, kteří  
se tak budou snažit udržet své stávající zákazníky. Ani v budoucnu však nebude schopna oslovit ty 
obyvatele, kteří nežijí v městských aglomeracích. 
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1.4. IPTV, OTT 

1.4.1. Charakteristika 

IPTV je v oblasti příjmu televize poměrně novým fenoménem. Jde o přenos televizního či 
rozhlasového programu formou datového toku přenášeného po vysokorychlostním datovém pojítku. 
Tím může být optický či mikrovlnný spoj, ale i klasická telefonní linka vybavená technologií 
ADSL. Pro přenos je využit internetový protokol, odtud název IP. 
Na rozdíl od tradičních přenosových médií, kdy účastník volí mezi programy, jež má všechny 
v každém okamžiku dostupné na vstupu svého tuneru, je v případě IPTV přenášen datovým 
pojítkem jen účastníkem právě zvolený program. Volba zdroje se podle požadavku účastníka 
realizuje dálkově v centrálním uzlu operátora. Ten může snadno vytvořit podpůrné služby jako je 
videotéka, zpožděné vysílání či možnost záznamu vybraného pořadu na virtuální videorekordér a 
jeho následné přehrátí. 

1.4.2. Přednosti 

IPTV se stává běžnou doplňkovou službou v rámci připojení k internetu. Spolu s internetem tak 
domácnosti dostávají poměrně snadnou možnost sledování televize. Rozšiřují se možnosti sledování 
televizních programů nejen na klasických počítačích a notebookách, ale i na tabletech a chytrých 
telefonech. Počet dostupných programů v nabídce je omezen jen obchodními dohodami operátora, 
nikoli technickou kvalitou přenosového média, a může postupně dosáhnout vysokých čísel. 
Zajímavé jsou i služby typu videotéka, možnost přehrání vybraných pořadů odvysílaných 
v předešlých dnech apod. 
Pro velké telekomunikační operátory ale i lokální internetové providery je IPTV významným 
způsobem, jak oslovit a udržet zákazníky.  

1.4.3. Nevýhody 

IPTV je tradičně  poskytována jen v rámci datové infrastruktury daného poskytovatele. U IPTV 
založené na ADSL/VDSL navíc přistupuje závislost dosažitelné rychlosti přenosu dat na délce 
telefonní přípojky. Lidé bydlící ve vzdálenosti několik kilometrů od své telefonní ústředny tak již 
nemusí mít IPTV vůbec dostupné. Navíc současný příjem na více televizorech požadavky na 
datovou propustnost dále zvyšuje. Nevýhodou mohou být rovněž poměrně vysoké měsíční 
poplatky. 

1.4.4. Perspektiva 

IPTV je moderní služba, která má perspektivu růstu všude tam, kde existuje kvalitní datové 
připojení. Další rozvoj bude záviset hlavně na dostupnosti vysokorychlostního internetu a cenové 
politice operátora. Podle údajů z jara 2016 v západní Evropě počet uživatelů placené IPTV přesáhl 
počet uživatelů satelitní placených služeb. 
Závislost služby na konkrétním poskytovateli připojení k internetu odstraňuje technologie OTT, 
která streamuje obsah prostředím internetu od zdroje až k zákazníkovi. Takto přenesený obsah je 
možný sledovat na PC, mobilech, tabletech apod.  
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1.5. Hybridní televize 

1.5.1. Charakteristika 

Hybridní televize (HbbTV) je doplňkem klasického televizního vysílání. Vysílatelé lineárního 
(v reálném čase běžícího) programu přidávají možnost „odskočit“ do informační databáze, archívu 
odvysílaných pořadů a dalších služeb. Operátor rovněž může nabízet „virtuální“ programové 
pozice, kterou jsou „vysílány“ přes internet. Z televizoru se tak stává jakýsi jednoúčelový počítač se 
speciálním operačním systémem. Samozřejmým požadavkem je kvalitní připojení k internetu. 

1.5.2. Přednosti 

Hybridní televize doplňuje televizní vysílání bohatým informačním zdrojem, který překonává 
možnosti klasického teletextu. Je možné rovněž shlédnout záznamy již odvysílaných pořadů, 
odpadá tedy význam dříve tak rozšířených videorekordérů. Záleží samozřejmě na nabídce 
konkrétního vysílatele. 

1.5.3. Nevýhody 

Hybridní televize vyžaduje, aby byl televizor připojen k internetu – ať už drátově nebo bezdrátově. 
V některých případech může nekvalitní připojení k internetu ztěžovat využívání služeb HbbTV, 
zejména přehrávání pořadů z archívu.  
Služby HbbTV umožňují vysílatelům nejen dále zatraktivnit svou nabídku, ale je i novým 
prostorem pro reklamní kampaně. Už samotné „červené tlačítko“, které má upozornit diváka na 
možnost hybridních služeb, může být využito/zneužito jako grafický reklamní prvek. 

1.5.4. Perspektiva 

Hybridní televize je zajímavým pokusem o symbiózu klasického pasivního a moderního 
interaktivního pojetí zábavy a získávání informací. Je možná též indikátorem toho, jak se vyvíjí 
souboj těchto dvou přístupů. Podle některých názorů klasické televizní vysílání časem zahyne; 
HbbTV ukazuje na možnou koexistenci starého s novým. 
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2. Digitální přenos obrazu a zvuku 

2.1. Charakteristika 

Při digitálním způsobu přenosu jde o to, že snímaná veličina, která je ve své podstatě analogová 
(obraz, zvuk), se hned na počátku přenosového řetězce převádí na sled čísel, která s dostatečnou 
přesností popisují proměnlivost původního stavu. Celý další přenos až k přijímači pracuje s čísly, 
která lze pomocí známých algoritmů zabezpečovat a případné chyby detekovat a korigovat. Vliv 
zkreslení a rušení vznikajícího kdekoli v průběhu přenosové cesty tak lze do jisté míry účinně 
eliminovat matematickými metodami korekce chyb.  
U digitální přenosu platí, že kvalita výsledného obrazu a zvuku nezávisí proporcionálně na kvalitě 
přenosového řetězce – reprodukovaný obraz a zvuk má stále tutéž kvalitu, samozřejmě až po 
dosažení jisté meze chybovosti, při jejímž překročení korekční mechanismy selžou a obraz se 
rozpadne na „kostičky“, případně se ztratí docela. 
Pro digitální vysílání je v Evropě vyhrazeno několik standardů: DVB-S/S2 pro satelitní, DVB-T/T2 
pro pozemní vysílání, DVB-C/C2 pro televizní kabelové rozvody a již téměř zapomenutý DVB-H 
pro televizi vysílanou mobilními operátory. Kromě toho se zavádí rozhlasová digitální norma T-
DAB+. 

2.2. Přednosti 

Z podstaty digitálního přenosu mimo jiné vyplývá, že je možné sloučit (multiplexovat) datový tok 
více programů a ty pak vysílat společně na téže nosné frekvenci. V jediném televizním kanálu tak 
lze nyní přenášet několikrát více programů současně (podle kmitočtové šířky kanálu a použité 
normy).  
V případě pozemního vysílání je další zvýšení počtu programů umožněno sdílením stejným 
kmitočtů několika vysílači. Ve vhodně navržené jednofrekvenční síti (SFN) totiž nedochází 
k vzájemnému rušení blízkých vysílačů, takže pro pokrytí území určitým multiplexem postačí 
několik málo kanálů. Uvolněné kmitočty je možno obsadit dalšími multiplexy anebo jinými 
službami (tzv. digitální dividenda, spočívající v přidělení uvolněného pásma mobilním operátorům). 
Jak již bylo řečeno, digitální přenos informací je schopen do jisté míry opravovat chyby vzniklé 
zhoršenými i kolísajícími příjmovými podmínkami, takže divák vidí stále stejně kvalitní obraz. 
Připomeňme také, že digitální přenos umožnil relativně hladký přechod k HDTV a zavádění dalších 
služeb. 

2.3. Nevýhody 

Digitální technika je oproti analogové náročnější jak na vysílací, tak přijímací straně. Ke starším 
televizorům (ale i např. analogovým VHS nebo DVD rekordérům) bylo nutné pořizovat tzv. set-
top-box, vnější přijímač, který v podstatě provádí konverzi digitálního přijímaného signálu na 
analogový 
Ačkoliv se dá očekávat, že digitální vysílání zajistí většině obyvatel stabilní a bezproblémový 
příjem, dochází přesto někdy výpadkům obrazu i zvuku, např. vlivem souběhu několika signálů 
s nevhodným časovým zpožděním (pre-echo) nebo krátkodobým poklesem momentální úrovně 
signálu pod přípustnou mez. Subjektivně jsou ovšem takové výpadky vnímány hůře než dočasné 
zhoršení šumu nebo zvýraznění duchů u analogového přenosu. 
Z hlediska montážního technika digitální příjem citelně komplikuje diagnostiku závad. Příčinu 
zhoršeného příjmu již není v obrazu vidět, tak jak tomu bývalo při analogovém příjmu (šum, duchy, 
rušení). Příčiny vysoké chybovosti, která se projevuje kostičkováním či přímo výpadky obrazu, 
musíme hledat pomocí drahých měřicích přístrojů nebo – v horším případě – metodou pokus-omyl. 



Technika satelitního příjmu – EMP-Centauri s.r.o.                  aktualizace 15-3-2019  

- 11 - 

2.4. Digitální kvalita – technický pokrok nebo reklamní trik? 

V době, kdy spotřební průmysl vcelku úspěšně nutí spotřebitele ke koupi nových přístrojů 
s poukazem na tzv. digitální kvalitu, je třeba se zamyslet, jaké jsou skutečné důsledky digitalizace 
pro kvalitu obrazu a zvuku. 
Nesporný přínos digitalizace tkví v kvantitě, nikoliv v kvalitě. Namísto třech či čtyřech pozemních 
analogových programů je možné digitálně přijímat přes deset, v některých oblastech i výrazně více. 
Zatímco analogový satelitní přijímač nabízel desítky programů, digitální jich poskytuje stovky až 
tisíce. Totéž platí i o televizních kabelových rozvodech. Protože distribuce digitálních programů je 
levnější, dostanou se do „éteru“ i nejrůznější specializované a „menšinové“ stanice, které dosud 
neměly šanci. Výsledkem digitalizace je nesrovnatelně bohatší nabídka různorodých televizních i 
rozhlasových programů. 
Pokud ale jde o kvalitu obrazu a zvuku, je situace složitější. Digitální přenos zajišťuje značnou 
nezávislost kvality reprodukovaného obrazu a zvuku na kvalitě přenosového prostředí. Zavádí však 
novou závislost na nastavení datové komprese, a ta je výsledkem čistě obchodních úvah. Jinými 
slovy: digitální přenos doručí divákovi obraz či zvuk v takové kvalitě, jakou vysílatel zaplatí. 
Výsledkem této situace je stav, kdy se digitálně vysílají 4K programy ve vynikající kvalitě, ale také 
mnoho programů zcela podřadné kvality, jejichž vysílatelé si nemohou a nebo nechtějí zaplatit 
dostatečný datový tok. Výsledný obraz je neostrý, na jednotvárných plochách se objevují rušivé 
barevné přechody, při prudším pohybu ve scéně se obraz rozpadá do čtverečků. Výsledný dojem 
tedy může být horší, než v případě analogového příjmu. 

2.5. Perspektiva 

Období přechodu od analogového způsobu přenosu informací na digitální se blíží k svému závěru. 
Pomineme-li internet, který je digitálním médiem již ze své podstaty, postupuje digitalizace na poli 
přenosu rozhlasu a televize v různých oblastech s různou rychlostí. Nejsnáze a nejrychleji proběhl 
přechod na digitál v satelitním vysílání. 
Je dokončena též digitalizace pozemního televizního vysílání. Zde digitalizace otevřela dveře pro 
podnikání v oblasti TV vysílání, takže jsme v současnosti svědky bouřlivého rozvoje vzájemně si 
konkurujících vysílacích sítí. Probíhá přechod na nový standard DVB-T2. 
Také kabeloví operátoři zavedli digitální programové balíčky, neboť mají dostatek volných 
frekvencí pro nové digitální programy. 
Rozhlasové vysílání má rozhodující etapu digitalizace teprve před sebou. Dosud převládající „FM“ 
vysílání z pásma 88–108 MHz žádná nová technologie nevytlačuje, takže o přechod na digitální 
vysílání rozhlasu zatím příliš velký zájem není. Z toho důvodu je zavádění digitálního rozhlasového 
standardu DAB+ váhavé. 
Budoucnost sdělovacích médií je nepochybně digitální. Stále dostupnější vysokorychlostní 
připojení k internetu podpoří rozvoj zejména IP technologií. Prosazuje se tzv. hybridní televize, 
HbbTV, která umožňuje doplnit zavedené TV kanály doplňkovými službami přenášenými po 
internetu.  
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3. Princip satelitního vysílání 

3.1. Telekomunikační družice 

3.1.1. Umístění 

Družice pro přímé televizní a rozhlasové vysílání jsou umístěny na tzv. geostacionární oběžné dráze 
ve výšce zhruba 36000 (přesně 35786) km nad rovníkem. Protože jejich oběžná doba se rovná době 
otáčení Země kolem své osy, jeví se tyto satelity zdánlivě bez pohybu. Drobné odchylky od 
stanovené dráhy jsou operátorem podle potřeby korigovány pomocnými motory. 
Družice jsou na geostacionární dráze rozmístěny s vzájemným odstupem několika málo úhlových 
stupňů. Je ale běžné, že na určité orbitální pozici pracuje ve skutečnosti celá skupina družic, z nichž 
každá zpracovává přidělenou část kmitočtového spektra a pozemskému pozorovateli se celý roj jeví 
jako jediný širokopásmový satelit. Takovému uskupení družic se někdy říká flotila. Typickým 
příkladem je flotila společnosti SES Astra umístěná na pozici 19,2 stupňů východně, která čítá 4 
satelity nebo konkurenční skupina 3 družic Hotbird společnosti Eutelsat na pozici 13 stupňů 
východně (stav k červnu 2018). 

3.1.2. Princip činnosti a kmitočtová pásma 

Telekomunikační družice pracuje v podstatě jako retranslátor, převáděč. Signály přijímané 
z pozemního střediska jsou po zpracování ihned odeslány zpět k zemi. Zpracováním signálu se 
rozumí jeho zesílení a kmitočtové posunutí, které probíhá v tzv. transpondéru. Každá družice má až 
několik desítek transpondérů, přičemž každému transpondéru přísluší určitý střední nosný kmitočet, 
který je pak uváděn v seznamu vysílaných programů. 
Družice dělíme podle pracovních pásem. Pro televizní a rozhlasové vysílání přes satelit se 
v současné době používá pásmo C a zejména dvojpásmo Ku. Dále odlišujeme kmitočtová pásma 
pro vzestupnou cestu („uplink“) a sestupnou cestu („downlink“). Kmitočtové rozsahy pro downlink 
jsou shrnuty v následující tabulce: 

 
Vidíme, že v porovnání s pozemním vysíláním družicová služba disponuje neobyčejně širokým 
frekvenčním spektrem (až 2000 MHz v případě Ku pásma), což dovoluje vysílat obrovský počet 
programů. 

3.1.3. Polarizace signálů 

Aby se kmitočtové pásmo mohlo využít co nejefektivněji, družice vysílají programy ve dvojicích 
polarizačních rovin. V Evropě se používá polarizace lineární, kdy některé programy jsou vysílány 
s horizontální polarizací, zatímco jiné s vertikální. Některé satelity využívají polarizace kruhové 
(pravotočivé a levotočivé). Vysílání programů v odlišných polarizacích umožňuje dosáhnout 
vyššího počtu vysílaných programů v hustším kmitočtovém rastru, aniž by se přitom navzájem 
ovlivňovaly. 

Pásmo Kmitočtový rozsah „downlink“ 
C 3,7 – 4,2 GHz 
Ku – low band (dolní pásmo) 10,7 – 11,7 GHz 
Ku – high band (horní pásmo) 11,7 – 12,75 GHz 
Ka  ~ 20 GHz 
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3.2. Přijímací stanice 

3.2.1. Anténa 

Nejběžněji užívaným typem antény pro satelitní příjem je parabolická anténa. Je konstruována tak, 
aby se elektromagnetické vlny dopadající na celou její plochu odrazily a soustředily do tzv. ohniska. 
Rozlišujeme paraboly středové, kde ohnisko leží v ose odrazné plochy, a ofsetové, kde signály 
dopadají na anténu šikmo a odrážejí se do ohniska vytvořeného pod osou antény. Velikost antény je 
dána v první řadě kmitočtovým pásmem, pro které jsou určeny. Pro nižší kmitočty (C-pásmo) se 
používají paraboly o průměru kolem 2 – 3 m, zatímco antény pro příjem Ku pásma jsou většinou 
jen 50 až 100 cm velké. Dále pak potřebný průměr antény závisí na pokrytí místa příjmu 
požadovanou družicí a v úvahu by měla být vzata i rezerva pro případy přechodného zeslabení 
signálů vlivem nepříznivého počasí. 
Anténa je většinou montována pevně, ale existují i otočná zařízení, která směrují anténu na 
libovolnou družici v zorném poli. 

3.2.2. Vnější jednotka (LNB) 

V ohnisku paraboly je umístěna vnější přijímací jednotka, takzvaný konvertor (Low noise block, 
LNB). Ten zachycuje signály soustředěné v tzv. ozařovači (feedhorn), zesiluje je v nízkošumovém 
zesilovači* a nakonec je konvertuje do příznivějšího kmitočtového pásma, většinou do tzv. satelitní 
mezifrekvence (SAT IF, 950–2150 MHz), které je svedeno koaxiálním kabelem do vnitřní 
jednotky. Mezifrekvenční pásmo je společné jak pro C, tak i pro Ku nebo Ka pásmo. 
V základní konfiguraci se na jednu anténu montuje jeden konvertor. Pomocí speciálních držáků 
(tzv. multifokus) je však možné před odraznou plochu vystavit dva i více LNB, které pak přijímají 
signály vysílané různými družicemi. Tento způsobu příjmu je náročnější na nastavení celé sestavy. 
* Zdá se, že výrobci LNB postupně zvyšují zisk konvertorů 

3.2.2.1. Konvertory pro přímé připojení satelitního tuneru 

Pro individuální příjem se používají konvertory, jejichž příjmové vlastnosti jsou dálkově 
ovládatelné vnitřní jednotkou (satelitním přijímačem). Jde přitom o volbu přijímané polarizační 
roviny a v případě příjmu v Ku pásmu také přepínání mezi příjmem dolní a horní poloviny pásma. 
Podle počtu výstupů se takové konvertory dělí na Single (1), Twin (2), Quad (4) a Octo (8). 
K výstupům těchto konvertorů lze přímo připojit tunery satelitních přijímačů nebo televizorů. 
Do této kategorie se řadí i tzv. monobloky, což jsou vlastně dva konvertory spojené do jednoho 
mechanického celku. Slouží pro příjem signálů ze dvou blízkých orbitálních pozic a opět mohou 
mít různý počet výstupů: monoblok single, monoblok twin a monoblok quad. 

3.2.2.2. Konvertory pro připojení multipřepínače 

Pro skupinový příjem s využitím multipřepínačů se používají zejména konvertory Quattro 
s 4 výstupy, s pevným přiřazením polarizací a pásem jednotlivým výstupům. Výstupy jsou příslušně 
označeny a je nutné dodržet správné propojení se vstupy multipřepínače. 
Novinkou v sortimentu výrobců LNB je tzv. Wideband LNB. Tyto konvertory mají pouze jeden 
výstup pro každou polarizaci, mezifrekvenční pásmo je 290–2340 MHz. Vyžadují speciální 
multipřepínače, popřípadě adaptéry pro převod na standardní Quattro výstupy. 

3.2.2.3. Konvertory pro jednokabelový rozvod 

Již mnoho let se opatrně rozvíjí technologie jednokabelových rozvodů, tzv. Unicable, SCR nebo 
nejnověji dCSS. Tyto technologie umožňují připojit od 4 (původní standard Unicable) až po 32 
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tunerů na jediný výstup LNB v dynamickém režimu nebo teoreticky neomezený počet uživatelů ve 
statickém režimu s omezenou programovou nabídkou.  

3.2.2.4. Konvertory pro optický rozvod 

Základní optický konvertor vyvinutý firmou Global Invacom vynechává koaxiální připojení a 
poskytuje obě polarizace v celém pásmu přes optický výstup. Protože zatím neexistují satelitní 
tunery s optickým vstupem, je nutné použít převodníky na koaxiální kabel, tzv. virtuální Quattro 
nebo virtuální Quad konvertor. 
Existuje i speciální varianta konvertoru s jediným koaxiálním výstupem, tzv. Wholeband 
konvertor, který se použije ke přenosu signálů z více LNB jediným optickým vláknem (neplést s 
Wideband LNB). 

3.2.3. Vnitřní jednotka (satelitní přijímač) 

Vnitřní jednotka plní řadu funkcí. Řídí pracovní režim konvertoru, vybírá z frekvenčního spektra 
požadovaný kmitočet, provádí demodulaci, opravuje chyby v datovém toku, extrahuje z něj 
obrazová a zvuková data patřící požadovanému programu, která nakonec převádí na výstupy pro 
zobrazovací jednotku. Přijímač se s televizorem propojuje kabelem HDMI, u starších televizorů je 
možné i připojení přes konektor SCART. 
Kromě vlastního výběru programů poskytuje přijímač uživateli řadu dalších funkcí, jako například 
teletext, EPG nebo HbbTV. 
Podle výbavy řadíme satelitní přijímače do několika kategorií. V nejnižší cenové relaci leží tzv. 
FTA přijímače, schopné zpracovat jen volně vysílané programy („Free To Air“). Předplatitelé 
placených programových balíčků potřebují přijímače s vestavěným dekodérem kódovaných kanálů, 
spolu s čtečkou přístupové karty provozovatele služby. Stále víc přijímačů je vybaveno funkcí PVR 
(„Personal Video Recorder“) s možností záznamu na vestavěný nebo, dnes již častěji, na externí 
USB hard disk příp. paměť typu Flash. Mnohé z PVR přijímačů mají zdvojené vstupní obvody 
(„Twin tuner“), takže jsou schopny např. jeden program zobrazovat na televizoru a současně jiný 
program nahrávat. Je třeba upozornit na to, že tyto přijímače potřebují k plnému využití také dvojí 
připojení k LNB, jenž musí být v provedení Twin, případně Unicable. 
V nejvyšší cenové kategorii pak najdeme přijímače s operačním systémem Linux, jejichž vlastnosti 
(i cena) je přibližují k osobním počítačům. Je možné je zapojit do počítačové sítě, přenášet data 
(např. nahrané filmy) oběma směry atd. Klasickým představitelem této top třídy je značka 
Dreambox. 

3.2.4. Řízení vnější jednotky a dalších periferií 

Satelitní konvertor, přepínače a multipřepínače musí být řízeny povely z vnitřní jednotky, kterou je 
zpravidla satelitní přijímač. Satelitní přijímač zpravidla nerozlišuje, zda je připojen k LNB přímo 
nebo přes nějaký další prvek (multipřepínač). Ovládací povely jsou totiž v zásadě stejné. 

3.2.4.1. Analogové řízení 

Volba příjmového režimu univerzálního konvertoru (polarizace a kmitočtového pásmo) – anebo 
multipřepínače – změnou parametrů stejnosměrného napětí v koaxiálním kabelu, viz tabulka: 

Napětí v kabelu Přepínací funkce 
13 V, nemodulované Vertikál, dolní pásmo 
18 V, nemodulované Horizontál, dolní pásmo 
13 V, modulace kmitočtem 22 kHz Vertikál, horní pásmo 
18 V, modulace kmitočtem 22 kHz Horizontál, horní pásmo 
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3.2.4.2. Řídicí systém DiSEqC 

Pro přepínání mezi konvertory se používá digitální povelový systém DiSEqC, který je založen na 
rychlém zapínání a vypínání modulace 22 kHz. Rozlišuje se několik úrovní tohoto protokolu: 

3.2.4.3. Řídicí systémy pro jednokabelové rozvody 

EN50494 (Unicable) – povelový systém pro jednokabelový rozvod vyvinutý firmou FTA 
Comunications S.a.r.l: max. 2 družice, 8 přijímačů 
EN50607 (Jess) – rozšíření systému Unicable vyvinuté firmou Jultec GmbH: až 64 družic, 32 
přijímačů 
dHello – protokol vyvinutý firmou GT-SAT, 24 přijímačů, statický nebo dynamický režim, pro 
systém dCSS 
 
 
 
 
 

 

Verze protokolu Užívaný příkaz Použití 
DiSEqC 1.0 committed switch (band, 

polarization, position & 
option) 

přepínání 4 družic včetně 

DiSEqC 1.1 uncommitted switch přepínání více než 4 družic 
DiSEqC 1.2 goto nn natáčecí zařízení (motor); 

přepínání více než 4 družic 
DiSEqC 2.0, 2.1, 2.2  K funkcionalitě 1.x verzí přidává 

možnost obousměrné komunikace 
mezi přijímačem a periferním 
zařízením (nevyužívá se) 
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4. Technické parametry výrobků EMP-Centauri 

4.1. Napájení elektrickým proudem 

4.1.1. Způsoby napájení 

Pouze několik málo z našich výrobků nepotřebuje pro svou funkci žádné elektrické napájení. Jsou 
to čistě pasivní zařízení, jako slučovače, rozbočovače, odbočovače.  
Malé výrobky, zejména DiSEqC přepínače, některé kaskádovatelné multipřepínače a zesilovače, 
jsou napájeny po koaxiálním kabelu. Zdrojem napájení je v takových případech většinou satelitní 
přijímač. 
Multipřepínače a další produkty mohou mít také konektor pro připojení externího zdroje, tzv. 
síťového adaptéru. V některých případech je použití takového zdroje volitelné (jako posílení zdroje 
satelitního přijímače, konektor pro napájení LNB u kaskádních systémů), v jiných je nutností. 
Samostatné multipřepínače se často konstruují se zabudovaným síťovým napájecím zdrojem, který 
zajišťuje jak napájení vnitřních obvodů multipřepínače, tak i připojených konvertorů. 

4.1.2. Zabudované napájecí zdroje 

Již řadu let vyrábíme a používáme výhradně tzv. spínané zdroje (pulsní). Ty se vyznačují nižší 
hmotností, vyšším výkonem a větší obvodovou složitostí. V současnosti se používají tyto varianty: 

 Zdroj P3U27: napájecí zdroj poskytující tři stejnosměrná napětí (5V, 13V, 18V); užívají se 
s multipřepínači řady MS9, MS13 a MS17 

 Zdroj P1U15: napájecí zdroj poskytující stejnosměrné napětí 18V; užívá ke 
starším multipřepínačům řady MS5, při montáži ke starším výrobkům je třeba odlomit 
nevyužité krajní kontakty 

 Zdroj P2U45: napájecí zdroj poskytující 2 napětí (18 V, 12 V) pro multipřepínače řad MS21 
až MS33 

 Zdroj E1U14 a E1U18: napájecí zdroj pro některé výrobky v řadě E.LITE 

4.1.3. Síťové adaptéry 

Tyto napájecí zdroje jsou uzpůsobeny k zasunutí přímo do síťové zástrčky. Jejich výstupní kablík je 
zakončen konektorem typu DC2.1, jenž je použit u řady našich produktů. V současnosti máme v 
nabídce tyto zdroje: 

 PA12 2A: zdroj vhodný k napájení přístrojů vyžadujících napětí 12V 
 PA12F: zdroj s aktivním chlazením určený k napájení přístrojů s vyšší spotřebou, např. 

zesilovačů 
 PA18 1,5A: zdroj určený k posílení napájení poskytovaného satelitními přijímači, zapojuje 

se k malým multipřepínačům bez vlastního napájecího zdroje. 

4.1.4. Ochrana proti přetížení 

Napájecí zdroje jsou chráněny proti poškození přetížením dvěma způsoby: 
 Tavná pojistka, při přetavení je nutno ji vyměnit (pozor, není skleněná, nýbrž SMD) 
 Elektronická ochrana, přechodně vypne zdroj při přetížení nadměrným proudem nebo 

teplotou 
Správná funkce zabudovaného zdroje je indikována svitem LED diody. Pokud dioda nesvítí, 
znamená to přerušení tavné pojistky, aktivaci elektronické ochrany nebo trvalé poškození zdroje. 
Blikání diody znamená přetížení zdroje (např. zkrat v kabelech k LNB), případně vnitřní závadu 
zdroje. 
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4.1.5. Parametry napájecích zdrojů 

4.1.5.1. Informace na typovém štítku 

Typový štítek se nachází na plastovém krytu zdroje a obsahuje tyto údaje: 
 Označení zdroje 
 Vstupní elektrické parametry – napětí a kmitočet el. sítě, příkon 
 Výstupní elektrické parametry – napětí a maximální proud 
 Standardizované symboly charakterizující zdroj zejména z hlediska bezpečnosti 
 Upozornění na nutnost použití pouze v suchém prostředí 

4.1.5.2. Informace v technické dokumentaci 

Kromě údajů uvedených na typovém štítku se v technické dokumentaci mohou objevit i další 
informace: 

 Účinnost zdroje – poměr mezi jeho výkonem a příkonem 
 Maximální výstupní výkon, ve starší dokumentaci se uvádí též maximální proud LNB, což 

je rozdíl maximálního proudu zdroje a proudu spotřebovaného konkrétním výrobkem, 
s nímž je napájecí zdroj použitý 

 Povolený rozsah teploty prostředí 
 
 
 
 

 
 
Obrázek ukazuje odlamovací kontakty zdrojových desek, které je nutno odstranit pří použití 
v starších multipřepínačích s jediným napájecím napětím. 
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4.2. Pracovní vlastnosti výrobků 

4.2.1. Kmitočtový rozsah (Frequency Range) 

Pro satelitní pásmo, přesněji řečeno pro pásmo satelitní mezifrekvence, používáme tyto rozsahy 
kmitočtů (není-li pro konkrétní výrobek udáno jinak): 

 950–2300 MHz pro výrobky řady PROFI CLASS 
 950–2150 MHz pro ostatní řady 

 
Pro pozemní pásmo používáme tyto rozsahy kmitočtů (není-li pro konkrétní výrobek udáno jinak): 

 5–862 MHz v případě pasivního pozemního vstupu 
 40–862 MHz v případě aktivního pozemního vstupu 

4.2.2. Vložený útlum / zisk (Insertion Loss / Gain) 

Vložený (též průchozí) útlum udává, jak je signál zeslaben průchodem skrze zařízení. Pokud je 
signál naopak zesílen, pak se udává vložený zisk. Logaritmická jednotka dB vyjadřuje poměr síly 
výstupu k výstupu. Výhodou tohoto vyjádření je jednoduché sčítání útlumů, popřípadě zisků na 
všech částech přenosového řetězce: např. má-li např. zesilovač zisk 10 dB, přepínač útlum 5 dB a 
kabely útlum také 5 dB, pak celkový útlum soustavy je 10−5−5=0 dB, a signály jsou tedy na 
výstupu stejně silné jako na vstupu. 
Zpravidla je pro jeden výrobek specifikován jeden vložený útlum. U některých skupin výrobků se 
však rozlišuji dva vložené útlumy, např. u odbočovačů a kaskádních multipřepínačů: 

 „Trunk loss“ – útlum v přímém (kaskádním) směru 
 „Tap loss“ – útlum na odbočných výstupech 

Vložený útlum je důležitým parametrem pro návrh rozvodných systémů, protože síla signálů na 
účastnických zásuvkách musí splňovat nejen podmínky stanovené výrobci televizních a satelitních 
přijímačů, ale v některých zemích i úředně stanovené předpisy. 

4.2.3. Izolace 

Izolací se rozumí potlačení nežádoucích průniků mezi různými vstupy nebo průchozími vedeními. 
Je-li specifikována hodnota izolace mezi vstupy přepínače 20 dB, pak to znamená, že nežádoucí 
signály ze sousedních vstupů jsou o 20 dB slabší oproti signálům ze zvoleného vstupu. 
U multipřepínačů se obvykle uvádí několik izolací: 

 Izolace mezi polarizacemi 
 Izolace mezi pásmy 
 Izolace mezi satelity 

U některých výrobků mohou být uváděny i jiné izolace. Vždy platí, že čím vyšší hodnota, tím lépe. 
Použitelné minimum je okolo 20 dB pro samostatně zapojené výrobky, 30 dB pro izolaci 
průchozích páteřních vedení („trunk lines“) kaskádních komponentů. 

4.2.4. Maximální úroveň signálu 

Zařízení, které obsahuje zesilovací prvky, dokáže zpracovat různě silné vstupní signály, avšak jen 
po určitou mez, po jejímž překročení dojde k narušení přenášených informací. Mezní hodnota síly 
signálů na vstupech přístroje je vyjádřena jako maximální vstupní úroveň a udává se obvykle 
v dBuV. Má-li vstupní signál právě takovou úroveň, pak po započtení průchozího útlumu (nebo 
zisku) získáme maximální výstupní úroveň. 
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Maximální signálové úrovně jsou důležitým vodítkem při návrhu rozvodných systémů, protože 
omezují výběr komponentů na takové, které jednak snesou vstupní signálové úrovně, jednak 
poskytnou přiměřeně silné výstupní signály dalším zařízením rozvodného systému. 
 
 
 
 

 
Dům s „multianténou“ 
 
 

 
Dům s multipřepínačem 
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4.3. Produktové třídy 
Sortiment EMP-Centauri je v současné době rozčleněn do čtyř hlavních produktových kategorií: 
 

 PROFI CLASS 
 E.LITE CLASS 
 NET CLASS 
 Hlavní stanice a modulátory 
 FIBER PRODUCTS 

 

4.3.1. PROFI CLASS 

Jedná se tradiční třídu přístrojů pro satelitní rozvody vybavenou mnoha užitečnými vlastnostmi. 
 

 Rozšířený rozsah povolených 
teplot prostředí (−30º – +70º) 

 Samostatné multipřepínače 
mají nastavitelné zeslabovače 
signálu (atenuátory) pro 
každý vstup, přepínání mezi 
pasivním a aktivním 
pozemním vstupem a 
poskytují napájení 
pozemního vstupu 

 Často s vestavěným 
napájecím zdrojem 

 Záruka 6 let! 
 
 
 

4.3.2. E.LITE CLASS 

Konstrukční řešení s rohovými plastovými patkami umožňuje vyšší variabilitu velikostí přístrojů. 
 

 K dispozici jsou vysoké počty vstupů a 
výstupů 

 Samostatné multipřepínače v provedení 
buď s pasivním, příp. aktivním 
pozemním vstupem; nemají atenuátory 

 Napájení je většinou řešeno vnějším 
adaptérem 

 Standardní rozsah povolených teplot 
prostředí (−25º – +60º) 

 Záruka 4 roky! 
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4.3.3. NET CLASS 

NET CLASS je nová třída multipřepínačů odvozených od modelů E.LITE CLASS, které jsou 
doplněny o přenos dat po koaxiálním kabelu, tzv. Ethernet over coaxial, EoC 

 
 Multipřepínač obsahuje datovou zásuvku 

RJ45, 1 Gbit/s 
 Spolu s rozvodem SAT a UHF pásma 

vytváří datové spojení s účastnickými 
zásuvkami o rychlosti až 100 Mbit/s 

 Spolupracuje s účastnickými zásuvkami 
EMP-Centauri řady NET CLASS i 
s běžnými zásuvkami 

 V nabídce jsou i samostatné Ethernet 
přepínače s technologií EoC 

 Prodloužená 4-letá záruka 
 

4.3.4. Hlavní stanice a modulátory 

V této kategorii v současnosti nabízíme analogové a digitální modulátory vstupních signálů do 
pásma UHF. Analogový modulátor převádí analogové audio a video signály na normu PAL, 
digitální modulátor má univerzální vstup HDMI, který převádí na standard DVB-T. 
 

 umožňují přidat k přijímaným programům obrazy z 
bezpečnostních kamer, hotelové infosmyčky atd. 

 analogové a digitální modulátory 
 4-letá záruka 

 
 
 
 

4.3.5. FIBER PRODUCTS 

Kategorie FIBER PRODUCTS zahrnuje výrobky pracující s vláknovou optikou, tady převodníky 
signálů z koaxiálního na optický kabel a zpět. 

 
 Převod až 17 koaxiálních kabelů (16 x SAT, 

1 x TERR) na jediné optické vlákno 
 Možnost následného rozbočení optickými 

rozbočovače 
 Zpětný převod na koaxiální kabely 
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5. Řešení individuálního satelitního příjmu 

5.1. Příjem jedné družice 

5.1.1. Příjem na jednom přijímači 

V nejjednodušší příjmové konfiguraci, tj. příjem z jedné družice na jednom přijímači, postačuje 
základní výbava: parabolická anténa s konvertorem typu Single, koaxiální kabel k satelitnímu 
přijímači a propojení s televizorem. Chce-li uživatel provozovat také příjem pozemně vysílaných 
programů a má-li pozemní anténu umístěnou poblíž paraboly, má dvě možnosti: buď vede souběžně 
dva koaxiální kabely, anebo využije možnosti sloučit signály satelitního a pozemního pásma do 
společného vedení. Ze sortimentu EMP-Centauri lze nabídnout: 
 

 C2/1PNP(T+S)-W1: slučovač satelitního a pozemního pásma ve 
vnějším provedení 

 C2/1PNP(T+S)5V-W1: jako výše, ale s možností napájet 
předzesilovač umístěný v pozemní anténě (tzv. aktivní anténa) 
napětím 5 V získaným z napájení LNB 

 C2/1ENP(T+S)-1: slučovač satelitního a pozemního pásma ve 
vnitřním provedení 

 
Sloučené signály je nutno poblíž televizoru opět rozdělit, a to buď pomocí standardní satelitní 
účastnické zásuvky anebo opět výrobkem C2/1PNP(T+S)-W1 nebo C2/1ENP(T+S)-1, tentokrát ve 
funkci rozbočovače. 

5.1.2. Příjem na dvou přijímačích (nebo na přijímači s dual tunerem) 

Je-li požadován příjem programů z jedné družice na dvou přijímačích, eventuálně příjem na 
přijímači s dvojitým tunerem, je nutné použít konvertor Twin a ke každému satelitnímu přijímači 
vést samostatný koaxiální kabel. Opět se nabízí možnost využití těchto vedení i pro pozemně 
vysílané programy, navíc s výhodou užití jediné terestrické antény. 
 

 C3/2PNP(T+2S)-W1: slučovač dvou satelitních a jednoho 
pozemního vedení ve vnějším provedení 

 
Ke každému z obou satelitních přijímačů pak putují nejen satelitní, ale i 
pozemní programy. Rozbočení je možno provést opět buď účastnickou 
zásuvkou nebo pomocí slučovače C2/1ENP(T+S)-1. 

5.1.3. Příjem na třech a více přijímačích 

Pro příjem programů z jedné družice na třech, nebo čtyřech přijímačích je nutné použít konvertor 
Quad s 4 výstupy. Přisloučení pozemních signálů lze opět provést stejným způsobem: 
 

 C5/4PNP(T+4S)-W2 – slučovač čtyř satelitních a jednoho 
pozemního vedení ve vnějším provedení 

 C5/4ENP(T+4S)-2 – slučovač čtyř satelitních a jednoho 
pozemního vedení ve vnitřním provedení 

 
Rozbočení u televizoru lze opět provést účastnickou zásuvkou nebo 
pomocí slučovače C2/1ENP(T+S)-1. 
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5.2. Příjem dvou družic 

5.2.1. Příjem na jednom přijímači 

Pro příjem ze dvou družic na jednom přijímače použijeme dva konvertory typu Single, které 
umístíme do antény pomocí multifokálního držáku. Je třeba věnovat pozornost mechanickému 
nastavení obou LNB, aby oba ležely v ohnisku příslušné družice. Dále je třeba instalovat 
jednoduchý přepínač konvertorů: 
 

 S2/1PCN-W1 – univerzální přepínač DiSEqC 1.0 position/ DiSEqC 1.1/ 
DiSEqC 1.2, vnější provedení 
 

Je-li požadován také pozemní příjem, je třeba namísto toho použít: 
 S2/1PCPpos-W1 – DiSEqC 2.0 přepínač pro 2 LNB, doplněný 

slučovačem s pozemní anténou, vnější provedení 
 S2/1ECP-1 – DiSEqC 2.0 přepínač pro 2 LNB, doplněný slučovačem 

s pozemní anténou, vnitřní provedení 
 
U televizoru je nutné provést opětovné rozbočení kmitočtových pásem. 

5.2.2. Příjem na dvou přijímačích (nebo na přijímači s dual tunerem) 

Pro příjem ze dvou družic na dvou přijímačích, nebo pro připojení přijímače s dvojitým tunerem, 
použijeme dva konvertory typu Twin, které opět umístíme do antény pomocí multifokálního držáku. 
Z nabídky EMP-Centauri lze doporučit vhodné přepínače: 
 

 S4/2PCN-W2 – DiSEqC 2.0 přepínač pro 2 Twin LNB ve vnějším 
provedení 

 
Je-li požadován také pozemní příjem, je třeba namísto toho použít: 

 S4/2PCP-W2 – DiSEqC 2.0 přepínač pro 2 Twin, doplněný slučovačem 
s pozemní anténou, ve vnějším provedení 

 S4/2ECP-2 – DiSEqC 2.0 přepínač pro 2 Twin LNB ve vnitřním 
provedení 
 

U televizoru je nutné provést opětovné rozbočení kmitočtových pásem. 

5.2.3. Příjem na třech a více přijímačích 

Pro příjem ze dvou družic na třech nebo čtyřech přijímačích použijeme dva konvertory typu Quad, 
které opět umístíme do antény pomocí multifokálního držáku, pro až 8 přijímačů využijeme 
konvertory typu Octo. V nabídce EMP-Centauri není speciální produkt, který by řešil tyto 
požadavky. Lze však vytvořit sestavu, která požadovaný úkol splní: 
 

 S2/1PCN-W1 – univerzální přepínač DiSEqC 1.0 position/ DiSEqC 1.1/ DiSEqC 1.2, vnější 
provedení, v počtu podle počtu přijímačů (alternativně je možno použít i dvojité přepínače 
S4/2PCN-W2) 

 
Je-li požadován také pozemní příjem, lze systém doplnit vhodnými slučovači, viz kapitola 5.1.3 
Příjem jedné družice 
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5.3. Příjem tří a čtyř družic 

5.3.1. Příjem na jednom přijímači 

Pro příjem ze tří nebo čtyř družic na jednom přijímače použijeme tří nebo čtyři konvertory typu 
Single, které umístíme do antény pomocí multifokálního držáku. Je třeba věnovat pozornost 
mechanickému nastavení LNB, aby ležely v ohnisku příslušných družic. Dále je třeba instalovat 
jednoduchý přepínač konvertorů: 
 

 S4/1PCN-W1 – DiSEqC 2.0 přepínač pro 4 LNB ve vnějším provedení 
 S4/1ECN-2 – DiSEqC 2.0 přepínač pro 4 LNB ve vnitřním provedení 

 
Je-li požadován také pozemní příjem, lze využít výrobek: 

 S4/1PCP-W1 – DiSEqC 2.0 přepínač pro 4 LNB, doplněný slučovačem 
s pozemní anténou, vnější provedení 

U televizoru je nutné provést opětovné rozbočení kmitočtových pásem. 
 
Příjem ze tří nebo čtyř družic se dá realizovat i pomocí tzv. monoblok LNB: Pro 
3 družice se zapojí jeden monoblok a single LNB, pro 4 družice se zapojí 2 ks 
monoblok LNB. Pro přepínání se použije typ 

 S2/1PCNopt-W1 – DiSEqC 2.0 přepínač s 2 vstupy ve vnějším provedení, řízený povelem 
Option 

 
Je-li požadován také pozemní příjem, je možné použít verzi přepínače s pozemním vstupem: 

 S2/1PCPopt-W1 – DiSEqC 2.0 přepínač s 2 vstupy ve vnějším provedení, řízený povelem 
Option, doplněný slučovačem s pozemní anténou 

U televizoru je nutné provést opětovné rozbočení kmitočtových pásem.              

5.3.2. Příjem na dvou přijímačích (nebo na přijímači s dual tunerem) 

Pro příjem ze 3 nebo 4 družic na dvou přijímačích, eventuálně pro připojení přijímače s dvojitým 
tunerem, použijeme 3 nebo 4 konvertory typu Twin, které opět umístíme do antény pomocí 
multifokálního držáku. Z nabídky EMP-Centauri lze doporučit vhodný přepínač: 
 

 S8/2PCN-W2 – dvojitý DiSEqC 2.0 přepínač pro 4 Twin LNB ve 
vnějším provedení 

 
Je-li požadován také pozemní příjem, lze systém doplnit produktem 

 C3/2PNP(T+2S)-W1 – slučovač dvou satelitních a jednoho pozemního 
vedení ve vnějším provedení 

U televizoru je nutné provést opětovné rozbočení kmitočtových pásem. 
 

Příjem se alternativně dá realizovat i s využitím konvertorů typu Twin monoblok. Řešení je 
obdobné popsanému v kapitole 5.3.1. 

5.3.3. Příjem na třech a více přijímačích 

Pro příjem ze 3 nebo 4 družic na třech nebo čtyřech přijímačích použijeme 3 nebo 4 konvertory 
typu Quad, které umístíme do antény pomocí multifokálního držáku, pro až 8 přijímačů využijeme 
konvertory typu Octo.V nabídce EMP-Centauri není speciální produkt, který by řešil tyto 
požadavky. Lze však vytvořit sestavu, která požadovaný úkol splní: 
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 S4/1PCN-W1 – DiSEqC 2.0 přepínač pro 2 LNB ve vnějším provedení, počet ks podle 
počtu přijímačů 

 S8/2PCN-W2 – dvojitý DiSEqC 2.0 přepínač pro 4 Twin LNB ve vnějším provedení, 2 ks 
pro 4 přijímače 

 S16/4PCN-W3 – čtyřnásobný DiSEqC 2.0 přepínač pro 4 Quad 
LNB ve vnějším provedení 

 
 
 
 
 
 
 
Je-li požadován také pozemní příjem, lze systém doplnit produktem 

 C5/4PNP(T+4S)-W2 při požadavku na přisloučení signálů z pozemní antény  
U televizoru je nutné provést opětovné rozbočení kmitočtových pásem. 
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5.4. Příjem pěti až osmi družic 

5.4.1. Příjem na jednom přijímači 

Pro příjem z více družic na jednom přijímače použijeme konvertory typu Single, které umístíme do 
antény pomocí multifokálního držáku. Je možné, že bude nutno použít speciálně tvarovanou 
(toroidní) anténu pro vícedružicový příjem. Každopádně je třeba věnovat velkou pozornost 
mechanickému nastavení LNB, aby ležely v ohnisku příslušných družic. Dále je třeba instalovat 
některý z dále uvedených přepínačů: 
 

 S8/1PCP-W2 – DiSEqC 1.0&1.1&1.2 přepínač pro 8 LNB 
s pozemním vstupem, vnější provedení 

 S8/1PCN-3 – DiSEqC 1.0&1.1&1.2 přepínač pro 8 LNB, 
vnitřní provedení 

 
Přepínače jsou konfigurovatelné do provozních módů DiSEqC 1.0 
(jen 4 vstupy), 1.0+1.1, 1.1, 1.2, volba módu se provádí páčkami DIP 
přepínače. Funkční rozdíly mezi jednotlivými módy znázorňuje 
tabulka: 

Mód DiSEqC 1.0+1.1 je vhodný pro ty přijímače, které mají omezený rozsah nastavení parametru 
„uncommitted“ (např. výrobky značky Topfield). Mód DiSEqC 1.1 je naopak nutný tam, kde má 
být současně používán i přepínač ovládaný protokolem DiSEqC 1.0. Mód DiSEqC 1.2 je vhodný 
pro ty uživatele, jejichž přijímač nepodporuje protokol DiSEqC 1.1.V případě sloučení satelitních 
signálů s pozemními je nutno u televizoru provést rozbočení pomocí účastnické zásuvky anebo 
slučovačem C2/1PNP(T+S)-W1 nebo C2/1ENP(T+S)-1.  

5.4.2. Příjem na dvou přijímačích (nebo na přijímači s dual tunerem) 

Pro příjem z více družic použijeme konvertory typu Twin, které umístíme do antény pomocí 
multifokálního držáku. Stejně je třeba postupovat při připojení přijímače s dvojitým tunerem. 
Vhodné přepínače z nabídky EMP-Centauri: 
 

 S8/1PCN-3 – DiSEqC 1.0&1.1&1.2 přepínač pro 8 LNB,  
vnitřní provedení, 2 ks 

Tyto přepínače lze mechanicky spojit pomocí plastových úchytů.  
 
Pro přisloučení pozemních signálů je možné využít: 

 C3/2PNP(T+2S)-1 – slučovač dvou satelitních a jednoho pozemního vedení ve vnitřním 
provedení, násuvné konektory pro satelitní vstupy 

 

Vstup 
přep. 

DiSEqC 1.0 DiSEqC 1.0+1.1 DiSEqC 1.1 DiSEqC 
1.2 

1 committed 1 (A) committed 1 (A), uncommitted 1 uncommitted 1 
2 committed 2 (B) committed 2 (B), uncommitted 1 uncommitted 2 
3 committed 3 (C) committed 3 (C), uncommitted 1 uncommitted 3 
4 committed 4 (D) committed 4 (D), uncommitted 1 uncommitted 4 
5  committed 1 (A), uncommitted 2 uncommitted 5 
6  committed 2 (B), uncommitted 2 uncommitted 6 
7  committed 3 (C), uncommitted 2 uncommitted 7 
8  committed 4 (D), uncommitted 2 uncommitted 8 

Pozice 
motoru 
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5.4.3. Příjem na třech a více přijímačích 

Pro příjem z více družic použijeme konvertory typu Quad, které umístíme do antény pomocí 
multifokálního držáku. Až do 8 přijímačů využijeme konvertory Octo LNB. Vhodné přepínače 
z nabídky EMP-Centauri: 

 S8/1PCN-3 – DiSEqC 1.0&1.1&1.2 přepínač pro 8 LNB, vnitřní provedení, počet kusů 
podle počtu přijímačů 

Tyto přepínače lze mechanicky spojit pomocí plastových úchytů.  
 
Pro přisloučení pozemních signálů je třeba využít kombinaci těchto slučovačů: 

 C3/3PNP(T+2S)-1 – slučovač dvou satelitních a jednoho pozemního vedení ve vnitřním 
provedení, násuvné konektory pro satelitní vstupy, průběžné provedení, 1 ks 

 C3/2PNP(T+2S)-1 – slučovač dvou satelitních a jednoho pozemního vedení ve vnitřním 
provedení, násuvné konektory pro satelitní vstupy, koncové provedení, 1 ks 

 
U televizoru je nutné provést opětovné rozbočení kmitočtových pásem. 

 
Jako alternativní řešení doporučujeme zvážit nasazení samostatných multipřepínačů pro příjem 5 až 
8 družic, viz kapitola Komponenty pro hvězdicový rozvod 5 až 8 družic, str. 43. 
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5.5. Příjem devíti až šestnácti družic 

5.5.1. Příjem na jednom přijímači 

Pro příjem z více družic na jednom přijímače použijeme konvertory typu Single, přičemž bude 
zřejmě třeba použít toroidní anténu. Nastavování takové sestavy již může být dosti náročné. Dále je 
třeba použít přepínač: 
 

 S16/1PCP-W3 – DiSEqC 1.0&1.1&1.2 univerzální přepínač pro 
16 LNB s pozemním vstupem, vnější provedení 

 
Tento přepínač je možno ovládat v režimech DiSEqC 1.0, 1.0+1.1, 1.1 a 
1.2, volba módu se provádí páčkami DIP přepínače. Je proto univerzálně 
použitelný pro všechny typy přijímačů. Chování v jednotlivých módech 
je odvozeno od přepínačů řady S8/1, viz tabulka na str. 26. 
V případě sloučení satelitních signálů s pozemními je nutno u televizoru 
provést rozbočení pomocí C2/1ENP(T+S)-1. 

5.5.2. Příjem na dvou a více přijímačích 

Pro příjem z více družic na dvou přijímačích, eventuálně na přijímači s dvojitým tunerem, 
použijeme konvertory typu Twin, Quad nebo Octo podle počtu přijímačů,  svody z LNB přivedeme 
k přepínačům EMP-Centauri: 

 S16/1PCP-W3 – DiSEqC 1.0&1.1&1.2 univerzální přepínač pro 16 LNB s pozemním 
vstupem, vnější provedení, počet ks dle počtu přijímačů (tunerů) 

 
Je-li požadován také pozemní příjem, je nutno signály z pozemní antény nejprve rozbočit (není 
v nabídce), anebo je se satelitními signály sloučit až za výstupy přepínačů: 

 C3/2PNP(T+S)-W1 – slučovač dvou satelitních a jednoho pozemního vedení ve vnějším 
provedení 

 
U televizoru je nutné provést opětovné rozbočení kmitočtových pásem. 
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6. Řešení společného satelitního příjmu 

6.1. Rozvod satelitních mezifrekvencí 
V tomto systému se rozvádějí všechny přijímané satelitní signály ve formě paralelně vedených 
mezifrekvenčních pásem do tzv. multipřepínačů, k nimž jsou samostatnými kabely připojeny 
všechny účastnické zásuvky. Výhodou je kompletní dostupnost všech satelitních programů a 
relativně nízká cena zařízení, nevýhodou pak velké množství koaxiálních kabelů. 
Satelitní multipřepínače tvoří jádro výrobního sortimentu firmy EMP-Centauri. 

6.2. Základní vlastnosti multipřepínačů 

6.2.1. Princip činnosti 

Multipřepínač je zařízení, které se vřazuje mezi konvertor a satelitní přijímač. Z hlediska přijímače 
se multipřepínač chová jako univerzální přepínatelné LNB, čili poskytuje právě tu satelitní 
mezifrekvenci, o jakou přijímač požádá příslušnými řídicími povely. Každý přijímač zapojený 
v systému tak má zajištěn přístup ke všem vysílaným programům družice. 
V případě rozvodu více družic se multipřepínač vůči přijímači chová jako soustava několika LNB 
přepínaných DiSEqC přepínačem. Opět platí, že pomocí standardních povelů (analogové + 
DiSEqC) má každý připojený přijímač přístup ke všem programům vysílaných danými družicemi. 

6.2.2. Oblast použití 

Multipřepínače se vyrábějí s minimálním počtem výstupů 4. V některých případech však může být 
výhodné řešit malý rozvod pro 4 až 8 účastníků s využitím konvertorů Quad či Octo, bez použití 
multipřepínače. Tato řešení jsou popsána v kapitole individuálního příjmu. Rozhodnutí přitom 
záleží na zvážení všech aspektů obou variant, technických i ekonomických. 
S narůstajícím počtem přijímaných družic a počtu účastníků multipřepínačové rozvody nabývají na 
komplexnosti, zejména prudce roste délka spotřebovaného koaxiálního kabelu. V praxi se rozvody 
s multipřepínači budují do celkového počtu 16 satelitních polarizací a zhruba 100 až 200 účastníků. 

6.2.3. Satelitní vstupy a výstupy 

Multipřepínač je zařízení, které v sobě sdružuje několik přepínačů satelitních vstupů, každý 
přepínač přísluší jednomu výstupu. Pro každý satelit je nutno vyhradit 4 vstupy, každá taková 
čtveřice se propojí se satelitním konvertorem (LNB). V případě Quattro LNB (doporučeno) je třeba 
dbát na správné propojení LNB s multipřepínačem, prohození kabelů má za následek ztrátu příjmu. 
Satelitní vstupy multipřepínače jsou proto příslušně označeny: 

 Vertikální polarizace, dolní pásmo; značeno A – V/L 
 Horizontální polarizace, dolní pásmo; značeno B – H/L 
 Vertikální polarizace, horní pásmo; značeno C – V/H 
 Horizontální polarizace, horní pásmo; značeno D – H/H 

Jednotlivé čtveřice vstupů jsou pak obvykle značeny jako Sat System A, Sat System B atd.  
 
Výstupní konektory se obvykle propojují s účastnickými zásuvkami. Při dimenzování systému je 
třeba pamatovat na to, že moderní přijímače s dvojitým tunerem vyžadují dvojí připojení, a proto 
obsadí po dvou výstupech multipřepínače. 
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6.2.4. Kompatibilita s Quad LNB 

Quad LNB je satelitní konvertor s 4 univerzálními výstupy. Na každém z výstupů poskytuje 
takovou polarizaci/pásmo, jakou si vyžádá řídicí jednotka, kterou je zpravidla satelitní přijímač. 
Připojí-li se ovšem takový konvertor k multipřepínači, je od řídicích povelů přijímače „odříznut“, 
jelikož multipřepínače nepropouštějí mezi svými vstupy a výstupy žádné řídicí povely. 
Kompatibilita s Quad LNB znamená, že multipřepínač je schopen převzít funkci řídicí jednotky, 
tedy nastavit připojený konvertor tak, aby pracoval jako Quattro LNB.* 
Některé multipřepínače mají možnost tuto funkci ovlivnit pomocí páček miniaturního DIP-
přepínače umístěného zpravidla v okénku kovového rámečku. Je možné vypnout modulaci 22 kHz 
pro určité vstupy, což může být ve zvláštních případech výhodné (ve spojení s Dual/Twin LNB). 
* Pozn.: při kompatibilitě s Quad je možné využít i Octo LNB. 

6.2.5. Pozemní vstup 

Vstup pro pozemní signály je až na výjimky jediný a širokopásmový. To znamená, že pokud je 
pozemní příjem zajišťován více anténami, je nutno provést nejdříve sloučení výstupů všech antén 
do jediného kabelu. Zde je možné využít např. slučovač dvou UHF antén, C2/1ENP(U+U)-1, 
vícepásmový zesilovač A4/1+1EIT-7 a jeho varianty, nebo předzpracování některým systémem pro 
společné antény. 
Pozemní vstup není přepínán, ale rozbočen ke všem výstupům, kde je pozemní pásmo sloučeno se 
satelitním. V případě tzv. pasivního multipřepínače je proto pozemní pásmo zatíženo poměrně 
značným rozbočovacím útlumem. Výhodné je naopak to, že skrze multipřepínač mohou procházet i 
signály v opačném směru (využívá se u kabelového internetu). 
Tam, kde není možné tolerovat velký útlum v pozemním pásmu, je nutno použít multipřepínač 
s tzv. aktivním pozemním vstupem. Ten navíc obsahuje zesilovač, který úplně nebo zčásti kryje 
ztráty rozbočením.  
\Některé multipřepínače umožňují volbu pasivního a aktivního režimu nastavovacím prvkem podle 
místní potřeby. Je to realizováno buď páčkou DIP-přepínače, nebo pomocí otáčivého prvku u 
pozemního vstupu, viz další kapitola. 
Výhody a nevýhody pasivního a aktivního pozemního vstupu shrnuje tabulka: 

U multipřepínačů PROFI CLASS je na pozemním vstupu je přítomno stejnosměrné napětí, které je 
elektronicky jištěno na maximální proud 100 až 150 mA a může být použito k napájení 

Provedení Výhody nevýhody 
Pasivní  Vysoká maximální vstupní 

úroveň – možno zařadit za 
výkonný domovní zesilovač 

 Obousměrný přenos 
(kabelový internet) 

 Propouští signály i v případě 
výpadku napájení či poruchy 
zdroje 

 Vyšší spolehlivost 
 Nižší cena 

 Velký vložený útlum – 
znemožňuje nasazení tam, kde  
pozemní signály nejsou dost 
silné  

Aktivní  Možno použít v místech se 
slabými signály 

 Nepřenáší kabelový internet 
 Možnost poškození zesilovače 

nežádoucím přepětím 
 Vyšší cena 

Univerzální  Možnost volby režimu podle 
místních podmínek 

 Vyšší cena 
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předzesilovače v pozemní anténě. V případě většího proudového odběru (např. při připojení antény 
přes symetrizační člen, který pro stejnosměrný proud tvoří krátké spojení), dojde k odpojení tohoto 
napětí, popř. omezení protékajícího proudu na neškodnou velikost. 

6.2.6. Atenuátory 

Atenuátory jsou nastavitelné zeslabovače vstupních signálů. Lze je ovládat otáčením hřídelky, 
vyčnívající nad víko přístroje. Výrobky PROFI CLASS jsou standardně vybaveny atenuátorem pro 
každý satelitní vstup. Atenuátory jsou z výroby nastaveny na minimální útlum. V některých 
případech, kdy příliš silný vstupní signál působí rušení jiného vstupu nebo přebuzení zesilovače, lze 
otočením hřídelky doleva tento signál zeslabit a tak dosáhnout zlepšení kvality signálů. 
Atenuátor pozemního vstupu plní u některých typů multipřepínačů ještě další funkci: při jeho 
vytočení do levé krajní polohy (maximální zeslabení) dojde k přepnutí způsobu přenosu pozemních 
signálů z aktivního na pasivní. 
U nových typů multipřepínačů, kde je pozemní zesilovač osazen prvky s vysokou vybuditelností, je 
funkce zeslabení signálů vypuštěna a otočná hřídelka slouží pouze k přepnutí aktivního a pasivního 
režimu. 
 

   

6.2.7. Přenos dat 

Multipřepínače NET CLASS umožňují kromě rozvodu televizních signálů rovněž propojení 
datových zařízení s rozhraním Ethernet. Datová průchodnost koaxiálních kabelů je 100 Mbit/s 
v obou směrech, přičemž datové připojení k poskytovateli internetu, resp. routeru zásuvkou RJ-45 
podporuje rychlost 1 Gbit/s. K účastnickým výstupům těchto multipřepínačů je možné připojit jak 
standardní zásuvky (bez přenosu dat), nebo datové účastnické zásuvky EMP-Centauri s přenosem 
dat. Multipřepínač se z hlediska přenosu dat chová jako standardní ethernet switch, pracující 
v základním režimu bez možnosti konfigurace. Zásuvky tedy mohou komunikovat jak s routerem, 
tak i mezi sebou. 
Kmitočtové pásmo pozemního pásma je omezeno na 470-860 MHz (pouze UHF). 
 
Multipřepínače využívají vlastní řešení přenosu dat po koaxiálním kabelu a nejsou kompatibilní se 
systémy přenosu dat po koaxiálním kabelu („Ethernet-over-coax“) jiných výrobců. Hodlá-li uživatel 
používat Ethernet-over-coax technologii jiného výrobce, bude pravděpodobně potřebovat 
multipřepínač s pasivním terr. vstupem – viz tabulka na předchozí stránce. 
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6.3. Konfigurace rozvodu s multipřepínači 

6.3.1. Hvězdicové zapojení 

Toto zapojení se vyznačuje hlavním uzlem, v němž je umístěn samostatný multipřepínač. Sem jsou 
svedeny přívody od satelitních konvertorů a pozemních antén, naopak odtud vystupují kabely 
k všem účastnickým zásuvkám. Je to nejjednodušší způsob provedení, vhodný zejména pro menší 
rozvody do cca 60 účastnických zásuvek. 
Výhody:  

 Snadná montáž a nastavení 
 Relativně snadná možnost rozšíření příjmu na další družice 

Nevýhody: 
 Omezený počet účastníků  
 Hvězdicová konfigurace ve velkých budovách vede k velkému množství dlouhých 

účastnických kabelů 
 V případě poruchy zařízení je celý dům bez satelitní, popř. i pozemní televize 

6.3.2. Paralelní spojování 

Hlavní uzel je možno poměrně snadno rozšířit na dvojnásobný, případně až čtyřnásobný počet 
výstupů rozbočením všech vstupních vedení na dva, eventuálně čtyři směry. Takto znásobená 
vstupní vedení se použijí k připojení 2, 3 nebo 4 multipřepínačů. Základní hvězdicové uspořádání 
rozvodu je přitom zachováno. 
Výhody:  

 Zvýšení počtu účastníků 
Nevýhody: 

 Obtížnější montáž uzlu (mnoho kabelových propojek) 

6.3.3. Kaskádní zapojení 

Požadavek na zapojení několika desítek účastnických zásuvek vede často ke kaskádnímu řešení. Je 
typické tím, že se vytvoří hlavní (páteřní) rozvodná linie, která jako stoupačka prochází všemi patry 
domu. Je ovšem možné i vytvořit kaskádu horizontální, která prochází přes jednotlivé vchody 
nižších, ale dlouhých bytových domů. Rozvod se tak lépe přizpůsobí stavebnímu členění budovy. 
 
U typické kaskády je v každém patře umístěn kaskádní multipřepínač, který odebírá část vf energie 
z průchozích vedení a obsluhuje účastnické zásuvky ve svém patře. Po několika patrech je třeba 
zařadit zesilovač, který vrátí signálové úrovně na původní hodnoty. Z výrobků EMP-Centauri je 
možné tímto způsobem vytvořit kaskádní rozvody pro více než 100 účastníků, s příjmem jedné i 
více družic. 
Výhody: 

 Vyšší dosažitelný počet zásuvek  
 Porucha jednoho multipřepínače zpravidla neovlivní příjem v jiných patrech 
 Možnost vytvoření menšího rozvodu bez potřeby přivedení napájení 

Nevýhody: 
 Obtížnější instalace 
 Obtížnější rozšiřitelnost (nutnost protažení dalších páteřních kabelů celým domem) 
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6.3.4. Smíšená zapojení 

Pro nejrozsáhlejší rozvody se stovkami účastnických zásuvek je třeba volit konfiguraci smíšenou, 
která kombinuje principy kaskádního a hvězdicového systému. Hlavní páteřní linie se nevytváří 
z kaskádních multipřepínačů, nýbrž z odbočovačů. K ním se připojují samostatné multipřepínače, 
jejichž výstupy se vedou k účastnickým zásuvkám. Tak vznikne několik dílčích (např. vchodových) 
hvězdicových rozvodů, které jsou napájeny kaskádním systémem. Protože samostatné 
multipřepínače dosahují vyšší počtu výstupů než multipřepínače kaskádní, je možno tímto 
způsobem zásobit signálem až cca 500 zásuvek. 
Výhody: 

 Možnost realizace velkých rozvodů 
Nevýhody: 

 Obtížnější instalace (mnoho komponentů a propojovacích kabelů) 
 Nutnost zřídit elektrické zásuvky v blízkosti jednotlivých samostatných multipřepínačů 
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6.4. Řešení rozvodu 1 družice 

6.4.1. Hvězdicové multipřepínače / řada PIU 

Tradiční osvědčené multipřepínače s vestavěným zdrojem v konfiguracích 5/4 až 5/28. Všechny se 
vyznačují možností přepnutí mezi pasivním a aktivním pozemním vstupem (pomocí hřídelky 
atenuátoru), jsou Quattro/Quad LNB kompatibilní a poskytují stejnosměrné napájení 12 V pro 
pozemní předzesilovač proudem až 100 mA. 
 
Přehled jednotlivých typů: 

 MS5/4PIU-4 – multipřepínač pro 4 účastnické zásuvky 
 MS5/8PIU-4 – multipřepínač pro 8 účastnických zásuvek 
 MS5/12PIU-5 – multipřepínač pro 12 účastnických zásuvek 
 MS5/16PIU-5 – multipřepínač pro 16 účastnických zásuvek 
 MS5/20PIU-6 – multipřepínač pro 20 účastnických zásuvek 
 MS5/24PIU-6 – multipřepínač pro 24 účastnických zásuvek 
 MS5/28PIU-6 – multipřepínač pro 28 účastnických zásuvek 

6.4.2. Hvězdicové multipřepínače / řada EIP 

Multipřepínače s integrovaným zdrojem v konfiguracích 5/4 až 5/28, kompatibilní s Quattro/Quad 
LNB, s pasivním pozemním vstupem: 
 
Přehled jednotlivých typů: 

 MS5/4EIP-7 – multipřepínač pro 4 účastnické zásuvky 
 MS5/8EIP-8 – multipřepínač pro 8 účastnických zásuvek 
 MS5/12EIP-5 – multipřepínač pro 12 účastnických zásuvek 
 MS5/16EIP-5 – multipřepínač pro 16účastnických zásuvek 
 MS5/20EIP-6 – multipřepínač pro 20 účastnických zásuvek 
 MS5/24EIP-6 – multipřepínač pro 24 účastnických zásuvek 
 MS5/28EIP-6 – multipřepínač pro 28 účastnických zásuvek 

6.4.3. Hvězdicové multipřepínače / řada EIA 

Multipřepínače s integrovaným zdrojem v konfiguracích 5/4 až 5/28, kompatibilní s Quattro/Quad 
LNB, s aktivním pozemním vstupem: 
 
Přehled jednotlivých typů: 

 MS5/4EIA-4 – multipřepínač pro 4 účastnické zásuvky 
 MS5/8EIA-4 – multipřepínač pro 8 účastnických zásuvek 
 MS5/12EIA-5 – multipřepínač pro 12 účastnických zásuvek 
 MS5/16EIA-5 – multipřepínač pro 16účastnických zásuvek 
 MS5/20EIA-6 – multipřepínač pro 20 účastnických zásuvek 
 MS5/24EIA-6 – multipřepínač pro 24 účastnických zásuvek 
 MS5/28EIA-6 – multipřepínač pro 28 účastnických zásuvek 

6.4.4. Hvězdicové multipřepínače / řada EEU 

Multipřepínače pro větší počty výstupů, jejichž konektory jsou umístěny na přední stěně. Vyžadují 
připojení externího napájecího zdroje, mají vstupní atenuátory a umožňují přepnutí pasívního / 
aktivního režimu pozemního vstupu. Pracují pouze s konvertory Quattro. 
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Přehled jednotlivých typů: 

 MS5/32EEU-14 – multipřepínač pro 32 účastnických zásuvek 
 MS5/40EEU-14 – multipřepínač pro 40 účastnických zásuvek 
 MS5/52EEU-13 – multipřepínač pro 52 účastnických zásuvek 
 MS5/60EEU-13 – multipřepínač pro 60 účastnických zásuvek 

6.4.5. Hvězdicové multipřepínače / řada EUP 

Rozměrově malé multipřepínače bez vlastního zdroje, ale s možností připojení externího napájecího 
adaptéru tam, kde by připojené satelitní přijímače nestačily poskytovat dostatečný příkon. Pozemní 
vstup je vždy pasívní. Pouze konvertory Quattro. 
 
Přehled jednotlivých typů: 

 MS5/4EUP-2 – miniaturní multipřepínač s 4 výstupy, pasivní pozemní vstup; low-endový 
model, poměrně vysoký satelitní průchozí útlum, pro nenáročné podmínky 

 MS5/4EUP-4 – multipřepínač s 4 výstupy, pasivní pozemní vstup 
 MS5/8EUP-4 – multipřepínač s 8 výstupy, pasivní pozemní vstup 

6.4.6. Hvězdicové multipřepínače / řady PLP, ELP 

Skupina rozměrově malých multipřepínačů pro 4 až 16 výstupů bez napájecího zdroje s podobnými 
vlastnostmi jako řada EUP. Je-li zapojen externí adaptér, objeví se jeho napětí i na pozemním 
vstupu, což umožňuje napájet aktivní pozemní anténu. Pouze konvertory Quattro. 
 
Přehled jednotlivých typů: 

 MS5/4PLP-3 – multipřepínač pro 4 účastnické zásuvky 
 MS5/6PLP-3 – multipřepínač pro 6 účastnických zásuvek 
 MS5/8PLP-3 – multipřepínač pro 8 účastnických zásuvek 
 MS5/12ELP-4 – multipřepínač pro 12 účastnických zásuvek 
 MS5/16ELP-4 – multipřepínač pro 16 účastnických zásuvek 

6.4.7. Hvězdicové multipřepínače / řada NEU 

Řada NEU doplňuje klasický rozvod TV+SAT o možnost přenosu dat s rychlostí až 100 Mbit/s. 
V bytech je možné kombinovat datové účastnické zásuvky EMP-Centauri NS01-S1 s obyčejnými 
účastnickými zásuvkami jiných výrobců. Multipřepínač umožňuje volit aktivní nebo pasivní 
průchod pozemního pásma. 
 
Přehled jednotlivých typů: 

 MS5/6NEU-4 – multipřepínač pro 6 účastnických zásuvek 
s přenosem dat 

 MS5/10NEU-4 – multipřepínač pro 10 účastnických zásuvek 
s přenosem dat 
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6.4.8. Kaskádní multipřepínače / řady PCN, PCP, ECP 

Kaskádovatelné multipřepínače s rozlišeným útlumem na účastnických výstupech, pasivní pozemní 
pásmo, napájené po koaxiálních kabelech. Některé modely vynechávají blok pozemního pásma, 
protože byly vyvinuty jako nadstavbové moduly pro rozšíření rozvodu o další družici. 
 
Přehled jednotlivých typů: 

 MS5/5+4PCP5dB-3 – 4 účastnické výstupy s útlumem 5 dB 
 MS5/5+4PCP10dB-3 – 4 účastnické výstupy s útlumem 10 dB 
 MS4/4+4PCN5dB-3 – 4 účastnické výstupy s útlumem 5 dB 

(bez pozemního bloku) 
 MS4/4+4PCN10dB-3 – 4 účastnické výstupy s útlumem 10 dB 

(bez pozemního bloku) 
 MS5/5+8PCP5dB-3 – 8 účastnických výstupů s útlumem 5 dB 
 MS5/5+8PCP10dB-3 – 8 účastnických výstupů s útlumem 10 dB 
 MS4/4+8PCN5dB-3 – 8 účastnických výstupů s útlumem 5 dB (bez pozemního bloku) 
 MS4/4+8PCN10dB-3 – 8 účastnických výstupů s útlumem 10 dB (bez pozemního bloku) 
 MS5/5+12ECP5dB-3 – 12 účastnických výstupů s útlumem 5 dB 
 MS5/5+12ECP10dB-3 – 12 účastnických výstupů s útlumem 10 dB 
 MS5/5+16ECP5dB-3 – 16 účastnických výstupů s útlumem 5 dB 
 MS5/5+16ECP10dB-3 – 16 účastnických výstupů s útlumem 10 dB 

6.4.9. Kaskádní multipřepínače / řady PLN, PLP, ELP 

Následující modely se od předcházejících liší tím, že přenášejí proud přicházející od satelitních 
přijímačů do hlavního průchozího vedení a tedy napájí LNB. S využitím těchto multipřepínačů se 
dá sestavit menší kaskádní systém, který nepotřebuje žádnou přípojku síťového napětí. 
 
Přehled jednotlivých typů: 

 MS5/5+4PLP5dB-3 – 4 účastnické výstupy s útlumem 5 dB 
 MS5/5+4PLP10dB-3 – 4 účastnické výstupy s útlumem 10 dB 
 MS4/4+4PLN5dB-3 – 4 účastnické výstupy s útlumem 5 dB (bez pozemního bloku) 
 MS4/4+4PLN10dB-3 – 4 účastnické výstupy s útlumem 10 dB (bez pozemního bloku) 
 MS5/5+8PLP5dB-3 – 8 účastnických výstupů s útlumem 5 dB 
 MS5/5+8PLP10dB-3 – 8 účastnických výstupů s útlumem 10 dB 
 MS4/4+8PLN5dB-3 – 8 účastnických výstupů s útlumem 5 dB (bez pozemního bloku) 
 MS4/4+8PLN10dB-3 – 8 účastnických výstupů s útlumem 10 dB (bez pozemního bloku) 
 MS5/5+12ELP5dB-3 – 12 účastnických výstupů s útlumem 5 dB 
 MS5/5+12ELP10dB-3 – 12 účastnických výstupů s útlumem 10 dB 
 MS5/5+16ELP5dB-3 – 16 účastnických výstupů s útlumem 5 dB 
 MS5/5+16ELP10dB-3 – 16 účastnických výstupů s útlumem 10 dB 

 

   



Technika satelitního příjmu – EMP-Centauri s.r.o.                  aktualizace 15-3-2019  

- 37 - 

6.5. Řešení rozvodu 2 družic 

6.5.1. Hvězdicové multipřepínače / řada PIU 

Tradiční multipřepínače s vestavěným zdrojem v konfiguracích 9/4 až 9/26. Všechny se vyznačují 
možností přepnutí mezi pasivním a aktivním pozemním vstupem (pomocí páčky DIP-přepínače), 
jsou Quattro/Quad LNB kompatibilní a poskytují stejnosměrné napájení 12 V pro pozemní 
předzesilovač proudem až 150 mA. V případě výpadku napájení přechází pozemní vstup do 
pasivního módu, takže pozemní signály jsou nadále distribuovány. 
 
Přehled jednotlivých typů: 

 MS9/4PIU-5 – multipřepínač pro 4 účastnické zásuvky 
 MS9/6PIU-5 – multipřepínač pro 6 účastnických zásuvek 
 MS9/8PIU-5 – multipřepínač pro 8 účastnických zásuvek 
 MS9/10PIU-5 – multipřepínač pro 10 účastnických zásuvek  
 MS9/12PIU-5 – multipřepínač pro 12 účastnických zásuvek 
 MS9/16PIU-6 – multipřepínač pro 16 účastnických zásuvek 
 MS9/20PIU-6 – multipřepínač pro 20 účastnických zásuvek 
 MS9/26PIU-6 – multipřepínač pro 26 účastnických zásuvek 

6.5.2. Hvězdicové multipřepínače / řada EIP 

Dva modely pro menší počet výstupů s integrovaným napájecím zdrojem. Vyznačující se sníženou 
konstrukční výškou, mají pasivní pozemní vstup a podporují Quattro/Quad LNB. 
 
Přehled jednotlivých typů: 

 MS9/4EIP-8 – multipřepínač pro 4 účastnické zásuvky 
 MS9/8EIP-9 – multipřepínač pro 8 účastnických zásuvek 

6.5.3. Hvězdicové multipřepínače / řada ECP 

Multipřepínače napájené z připojených satelitních přijímačů; přiložený síťový adaptér zajišťuje 
pouze napájení Quattro LNB. Quad LNB nejsou podporovány. Pozemní pásmo je pasivní, útlum 
v satelitním pásmu je 5 dB. 
 
Přehled jednotlivých typů: 

 MS9/6ECP-4 – multipřepínač pro 6 účastnických zásuvek 
 MS9/8ECP-4 – multipřepínač pro 8 účastnických zásuvek 
 MS9/10ECP-4 – multipřepínač pro 10 účastnických zásuvek 
 MS9/12ECP-12 – multipřepínač pro 18 účastnických zásuvek 
 MS9/16ECP-12 – multipřepínač pro 16 účastnických zásuvek 
 MS9/20ECP-12 – multipřepínač pro 20 účastnických zásuvek 
 MS9/26ECP-17 – multipřepínač pro 26 účastnických zásuvek 
 MS9/30ECP-17 – multipřepínač pro 30 účastnických zásuvek 
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6.5.4. Hvězdicové multipřepínače / řada ECU 

Multipřepínače napájené z připojených satelitních přijímačů; přiložený síťový adaptér zajišťuje 
pouze napájení Quattro LNB. Quad LNB nejsou podporovány. Pozemní pásmo je přepínatelné 
pasivní/aktivní, útlum v satelitním pásmu je 5 dB. 
 
Přehled jednotlivých typů:  

 MS9/6ECU-4 – multipřepínač pro 6 účastnických zásuvek 
 MS9/10ECU-4 – multipřepínač pro 10 účastnických zásuvek 
 MS9/16ECU-12 – multipřepínač pro 16 účastnických zásuvek 
 MS9/20ECU-12 – multipřepínač pro 20 účastnických zásuvek 
 MS9/26ECU-17 – multipřepínač pro 26 účastnických zásuvek 
 MS9/30ECU-17 – multipřepínač pro 30 účastnických zásuvek 
 

6.5.5. Hvězdicové multipřepínače / řada EEU 

Modely pro velký počet zásuvek, s přepínatelným aktivním/pasivním pozemním vstupem a 
atenuátory u satelitních vstupů. Spolupracují pouze s Quattro LNB. 
 
Přehled jednotlivých typů: 

 MS9/32EEU-14 – multipřepínač pro 32 účastnických zásuvek 
 MS9/40EEU-14 – multipřepínač pro 40 účastnických zásuvek 
 MS9/52EEU-13 – multipřepínač pro 52 účastnických zásuvek 
 MS9/60EEU-13 – multipřepínač pro 60 účastnických zásuvek 

6.5.6. Hvězdicové multipřepínače / řada NEU 

Řada NEU doplňuje klasický rozvod TV+SAT o možnost přenosu dat s rychlostí až 100 Mbit/s. 
V bytech je možné kombinovat datové účastnické zásuvky EMP-Centauri NS01-S1 s obyčejnými 
účastnickými zásuvkami jiných výrobců. Multipřepínač umožňuje volit aktivní nebo pasivní 
průchod pozemního pásma. 
 
Přehled jednotlivých typů: 

 MS9/6NEU-4 – multipřepínač pro 6 účastnických zásuvek 
s přenosem dat 

 MS9/10NEU-4 – multipřepínač pro 10 účastnických zásuvek 
s přenosem dat 
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6.5.7. Kaskádní multipřepínače / řada ECP 

Kaskádní multipřepínače s pasivním průchodem pozemního pásma a jednotným útlumem na 
účastnických výstupech 5 dB (v satelitním pásmu). Jsou napájeny po koaxiální kabelech 
z připojených satelitních přijímačů, konektor DC2.1 slouží k přivedení napětí z externího zdroje do 
průchozích vedení (např. za účelem napájení LNB, není-li toto zajištěno jinak). 
 
Přehled jednotlivých typů 

 MS9/9+6ECP-4 – multipřepínač pro 6 účastnických výstupů 
 MS9/9+10ECP-4 – multipřepínač pro 10 účastnických výstupů 
 MS9/9+16ECP-12 – multipřepínač pro 16 účastnických výstupů 
 MS9/9+20ECP-12 – multipřepínač pro 20 účastnických výstupů 
 MS9/9+26ECP-17 – multipřepínač pro 26 účastnických výstupů 
 MS9/9+30ECP-17 – multipřepínač pro 30 účastnických výstupů 

6.5.8. Kaskádní multipřepínače / řada ECU 

Multipřepínače s nastavitelným útlumem na účastnických výstupech a možností přepnutí 
aktivního/pasivního režimu pozemního pásma. Tyto modely jsou rovněž napájeny po koaxiální 
kabelech z připojených satelitních přijímačů, ale pro svou funkci vyžadují přítomnost napětí 
v průchozím vedení pro pozemní pásmu. Konektor DC2.1 slouží k přivedení napětí z externího 
zdroje do průchozích vedení (např. za účelem napájení LNB, není-li toto zajištěno jinak). 
 
Přehled jednotlivých typů 

 MS9/9+6ECU-4 – multipřepínač pro 6 účastnických výstupů 
 MS9/9+10ECU-4 – multipřepínač pro 10 účastnických výstupů 
 MS9/9+16ECU-12 – multipřepínač pro 16 účastnických výstupů 
 MS9/9+20ECU-12 – multipřepínač pro 20 účastnických výstupů 
 MS9/9+26ECU-17 – multipřepínač pro 26 účastnických výstupů  
 MS9/9+30ECU-17 – multipřepínač pro 30 účastnických výstupů 

6.5.9. Kaskádní multipřepínače / řada EEU 

Kaskádní multipřepínače pro velké počty výstupů vyžadují připojení externího napájecího zdroje a 
umožňují volit mezi pasivním a aktivním režimem pozemního pásma. Zajímavostí je vyvedení 
účastnických výstupů dopředu a aktivní řešení průchozího směru v satelitním pásmu. 
 
Přehled jednotlivých typů: 

 MS9/9+32EEU-14 – multipřepínač pro 32 účastnických výstupů 
 MS9/9+40EEU-14 – multipřepínač pro 40 účastnických výstupů 
 MS9/9+52EEU-13 – multipřepínač pro 52 účastnických výstupů 
 MS9/9+60EEU-13 – multipřepínač pro 60 účastnických výstupů 
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6.6. Řešení rozvodu 3 družic 

6.6.1. Hvězdicové multipřepínače / řada PIU 

Tradiční multipřepínače s vestavěným zdrojem v konfiguracích 13/4 až 13/26. Všechny se 
vyznačují možností přepnutí mezi pasivním a aktivním pozemním vstupem (pomocí páčky DIP-
přepínače), jsou Quattro/Quad LNB kompatibilní a poskytují stejnosměrné napájení 12 V pro 
pozemní předzesilovač proudem až 150 mA. V případě výpadku napájení přechází pozemní vstup 
do pasivního módu, takže pozemní signály jsou nadále distribuovány. 
 
Přehled jednotlivých typů: 

 MS13/4PIU-6 – multipřepínač pro 4 účastnické zásuvky 
 MS13/8PIU-6 – multipřepínač pro 8 účastnických zásuvek 
 MS13/12PIU-6 – multipřepínač pro 12 účastnických zásuvek 
 MS13/16PIU-6 – multipřepínač pro 16 účastnických zásuvek 
 MS13/20PIU-6 – multipřepínač pro 20 účastnických zásuvek 
 MS13/26PIU-6 – multipřepínač pro 26 účastnických zásuvek 

6.6.2. Hvězdicové multipřepínače / řada ECP 

Multipřepínače napájené z připojených satelitních přijímačů; přiložený síťový adaptér zajišťuje 
pouze napájení Quattro LNB. Quad LNB nejsou podporovány. Pozemní pásmo je pasivní, útlum 
v satelitním pásmu je 5 dB. 

 
Přehled jednotlivých typů: 

 MS13/6ECP-4 – multipřepínač pro 6 účastnických zásuvek 
 MS13/8ECP-4 – multipřepínač pro 8 účastnických zásuvek 
 MS13/10ECP-4 – multipřepínač pro 10 účastnických zásuvek 
 MS13/12ECP-4 – multipřepínač pro 12 účastnických zásuvek 
 MS13/16ECP-12 – multipřepínač pro 16 účastnických zásuvek 
 MS13/20ECP-12 – multipřepínač pro 20 účastnických zásuvek 
 MS13/26ECP-17 – multipřepínač pro 26 účastnických zásuvek 
 MS13/30ECP-17 – multipřepínač pro 30 účastnických zásuvek 

6.6.3. Hvězdicové multipřepínače / řada ECU 

Multipřepínače napájené z připojených satelitních přijímačů; přiložený síťový adaptér zajišťuje 
pouze napájení Quattro LNB. Quad LNB nejsou podporovány. Pozemní pásmo je přepínatelné 
pasivní/aktivní, útlum v satelitním pásmu je 5 dB. 

 
Přehled jednotlivých typů: 

 MS13/6ECU-4 – multipřepínač pro 6 účastnických zásuvek 
 MS13/10ECU-4 – multipřepínač pro 10 účastnických zásuvek 
 MS13/16ECU-12 – multipřepínač pro 16 účastnických zásuvek 
 MS13/20ECU-12 – multipřepínač pro 20 účastnických zásuvek 
 MS13/26ECU-17 – multipřepínač pro 26 účastnických zásuvek 
 MS13/30ECU-17 – multipřepínač pro 30 účastnických zásuvek 
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6.6.4. Hvězdicové multipřepínače / řada EEU 

Modely pro velký počet zásuvek, s přepínatelným aktivním/pasivním pozemním vstupem a 
atenuátory u satelitních vstupů. Spolupracují pouze s Quattro LNB. 

 
Přehled jednotlivých typů: 

 MS13/32EEU-14 – multipřepínač pro 32 účastnických zásuvek 
 MS13/40EEU-14 – multipřepínač pro 40 účastnických zásuvek 
 MS13/52EEU-13 – multipřepínač pro 52 účastnických zásuvek 
 MS13/60EEU-13 – multipřepínač pro 60 účastnických zásuvek 

6.6.5. Hvězdicové multipřepínače / řada NEU 

Řada NET CLASS doplňuje klasický rozvod TV+SAT o možnost přenosu dat s rychlostí až 100 
Mbit/s. V bytech je možné kombinovat datové účastnické zásuvky EMP-Centauri NS01-S1 
s obyčejnými účastnickými zásuvkami jiných výrobců. Multipřepínač umožňuje volit aktivní nebo 
pasivní průchod pozemního pásma. 
 
Přehled jednotlivých typů: 

 MS13/6NEU-4 – multipřepínač pro 6 účastnických zásuvek 
s přenosem dat 

 MS13/10NEU-4 – multipřepínač pro 10 účastnických zásuvek 
s přenosem dat 

 
 
Příklad zapojení: 
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6.6.6. Kaskádní multipřepínače / řada ECP 

Kaskádní multipřepínače s pasivním průchodem pozemního pásma a jednotným útlumem na 
účastnických výstupech 5 dB (v satelitním pásmu). Jsou napájeny po koaxiální kabelech 
z připojených satelitních přijímačů, konektor DC2.1 slouží k přivedení napětí z externího zdroje do 
průchozích vedení (např. za účelem napájení LNB, není-li toto zajištěno jinak). 
 
Přehled jednotlivých typů: 

 MS13/13+6ECP-4 – multipřepínač pro 6 účastnických výstupů 
 MS13/13+10ECP-4 – multipřepínač pro 10 účastnických výstupů 
 MS13/13+16ECP-12 – multipřepínač pro 16 účastnických výstupů 
 MS13/13+20ECP-12 – multipřepínač pro 20 účastnických výstupů 
 MS13/13+26ECP-17 – multipřepínač pro 26 účastnických výstupů 
 MS13/13+30ECP-17 – multipřepínač pro 30 účastnických výstupů 

6.6.7. Kaskádní multipřepínače / řada ECU 

Multipřepínače s nastavitelným útlumem na účastnických výstupech a možností přepnutí 
aktivního/pasivního režimu pozemního pásma. Nastavitelná úroveň sat. signálů pro skupiny 
výstupů. Napájení po koaxiální kabelech z připojených satelitních přijímačů, ale pro pozemní 
zesilovač vyžadují přítomnost napětí v průchozím vedení pro pozemní pásmu. Konektor DC2.1 
slouží k přivedení napětí z externího zdroje do průchozích vedení (např. za účelem napájení LNB, 
není-li toto zajištěno jinak). 
 
Přehled jednotlivých typů: 

 MS13/13+6ECU-4 – multipřepínač pro 6 účastnických výstupů 
 MS13/13+10ECU-4 – multipřepínač pro 10 účastnických výstupů 
 MS13/13+16ECU-12 – multipřepínač pro 16 účastnických výstupů 
 MS13/13+20ECU-12 – multipřepínač pro 20 účastnických výstupů 
 MS13/13+26ECU-17 – multipřepínač pro 26 účastnických výstupů  
 MS13/13+30ECU-17 – multipřepínač pro 30 účastnických výstupů 

6.6.8. Kaskádní multipřepínače / řada EEU 

Kaskádní multipřepínače pro velké počty výstupů vyžadují připojení externího napájecího zdroje a 
umožňují volit mezi pasivním a aktivním režimem pozemního pásma. Zajímavostí je vyvedení 
účastnických výstupů dopředu a aktivní řešení průchozího směru v satelitním pásmu. 
 
Přehled jednotlivých typů: 

 MS13/13+32EEU-14 – multipřepínač pro 32 účastnických výstupů 
 MS13/13+40EEU-14 – multipřepínač pro 40 účastnických výstupů 
 MS13/13+52EEU-13 – multipřepínač pro 52 účastnických výstupů 
 MS13/13+60EEU-13 – multipřepínač pro 60 účastnických výstupů 
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6.7. Řešení rozvodu 4 družic 

6.7.1. Hvězdicové multipřepínače / řada PIU 

Tradiční multipřepínače s vestavěným zdrojem v konfiguracích 17/4 až 17/26. Všechny se 
vyznačují možností přepnutí mezi pasivním a aktivním pozemním vstupem (pomocí páčky DIP-
přepínače), jsou Quattro/Quad LNB kompatibilní a poskytují stejnosměrné napájení 12 V pro 
pozemní předzesilovač proudem až 150 mA. V případě výpadku napájení přechází pozemní vstup 
do pasivního módu, takže pozemní signály jsou nadále distribuovány. 
 
Přehled jednotlivých typů: 

 MS17/4PIU-6 – multipřepínač pro 4 účastnické zásuvky 
 MS17/8PIU-6 – multipřepínač pro 8 účastnických zásuvek 
 MS17/12PIU-6 – multipřepínač pro 12 účastnických zásuvek 
 MS17/16PIU-6 – multipřepínač pro 16 účastnických zásuvek 
 MS17/20PIU-6 – multipřepínač pro 20 účastnických zásuvek 
 MS17/26PIU-6 – multipřepínač pro 26 účastnických zásuvek 

6.7.2. Hvězdicové multipřepínače / řada ECP 

Multipřepínače bez integrovaného zdroje; přiložený síťový adaptér zajišťuje napájení Quattro LNB. 
Quad LNB nejsou podporovány. Pozemní pásmo je vždy pasivní. Jednotný útlum sat. pásma 5 dB. 

 
Přehled jednotlivých typů: 

 MS17/6ECP-4 – multipřepínač pro 6 účastnických zásuvek 
 MS17/8ECP-4 – multipřepínač pro 8 účastnických zásuvek 
 MS17/10ECP-4 – multipřepínač pro 10 účastnických zásuvek 
 MS17/12ECP-4 – multipřepínač pro 12 účastnických zásuvek 
 MS17/16ECP-12 – multipřepínač pro 16 účastnických zásuvek 
 MS17/20ECP-12 – multipřepínač pro 20 účastnických zásuvek 
 MS17/26ECP-17 – multipřepínač pro 26 účastnických zásuvek 
 MS17/30ECP-17 – multipřepínač pro 30 účastnických zásuvek 

6.7.3. Hvězdicové multipřepínače / řada ECU 

Multipřepínače napájené z připojených satelitních přijímačů; přiložený síťový adaptér zajišťuje 
pouze napájení Quattro LNB. Quad LNB nejsou podporovány. Pozemní pásmo je přepínatelné 
pasivní/aktivní, útlum v satelitním pásmu je 5 dB.  

 
Přehled jednotlivých typů: 

 MS17/6ECU-4 – multipřepínač pro 6 účastnických zásuvek 
 MS17/10ECU-4 – multipřepínač pro 10 účastnických zásuvek 
 MS17/16ECU-12 – multipřepínač pro 16 účastnických zásuvek 
 MS17/20ECU-12 – multipřepínač pro 20 účastnických zásuvek 
 MS17/26ECU-17 – multipřepínač pro 26 účastnických zásuvek 
 MS17/30ECU-17 – multipřepínač pro 30 účastnických zásuvek 
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6.7.4. Hvězdicové multipřepínače / řada EEU 

Modely pro velký počet zásuvek, s přepínatelným aktivním/pasivním pozemním vstupem a 
atenuátory u satelitních vstupů. Spolupracují pouze s Quattro LNB. 

 
Přehled jednotlivých typů: 

 MS17/32EEU-14 – multipřepínač pro 32 účastnických zásuvek 
 MS17/40EEU-14 – multipřepínač pro 40 účastnických zásuvek 
 MS17/52EEU-13 – multipřepínač pro 52 účastnických zásuvek 
 MS17/60EEU-13 – multipřepínač pro 60 účastnických zásuvek 

6.7.5. Hvězdicové multipřepínače / řada NEU 

Řada NET CLASS doplňuje klasický rozvod TV+SAT o možnost přenosu dat s rychlostí až 100 
Mbit/s. V bytech je možné kombinovat datové účastnické zásuvky EMP-Centauri NS01-S1 
s obyčejnými účastnickými zásuvkami jiných výrobců. Multipřepínač umožňuje volit aktivní nebo 
pasivní průchod pozemního pásma. 
 
Přehled jednotlivých typů: 

 MS17/6NEU-4 – multipřepínač pro 6 účastnických zásuvek 
s přenosem dat 

 MS17/10NEU-4 – multipřepínač pro 10 účastnických zásuvek 
s přenosem dat 

 
 
Příklad zapojení: 
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6.7.6. Kaskádní multipřepínače / řada ECP 

Kaskádní multipřepínače s pasivním průchodem pozemního pásma a jednotným útlumem na 
účastnických výstupech 5 dB (v satelitním pásmu). Jsou napájeny po koaxiální kabelech 
z připojených satelitních přijímačů, konektor DC2.1 slouží k přivedení napětí z externího zdroje do 
průchozích vedení (např. za účelem napájení LNB, není-li toto zajištěno jinak). 
 
Přehled jednotlivých typů: 

 MS17/17+6ECP-4 – multipřepínač pro 6 účastnických výstupů 
 MS17/17+10ECP-4 – multipřepínač pro 10 účastnických výstupů 
 MS17/17+16ECP-12 – multipřepínač pro 16 účastnických výstupů 
 MS17/17+20ECP-12 – multipřepínač pro 20 účastnických výstupů 
 MS17/17+26ECP-17 – multipřepínač pro 26 účastnických výstupů 
 MS17/17+30ECP-17 – multipřepínač pro 30 účastnických výstupů 

6.7.7. Kaskádní multipřepínače / řada ECU 

Multipřepínače s nastavitelným útlumem na účastnických výstupech a možností přepnutí 
aktivního/pasivního režimu pozemního pásma. Nastavitelná úroveň sat. signálů pro skupiny 
výstupů. Napájení po koaxiální kabelech z připojených satelitních přijímačů, ale pro pozemní 
zesilovač vyžadují přítomnost napětí v průchozím vedení pro pozemní pásmu. Konektor DC2.1 
slouží k přivedení napětí z externího zdroje do průchozích vedení (např. za účelem napájení LNB, 
není-li toto zajištěno jinak). 
 
Přehled jednotlivých typů: 

 MS17/17+6ECU-4 – multipřepínač pro 6 účastnických výstupů 
 MS17/17+10ECU-4 – multipřepínač pro 10 účastnických výstupů 
 MS17/17+16ECU-12 – multipřepínač pro 16 účastnických výstupů 
 MS17/17+20ECU-12 – multipřepínač pro 20 účastnických výstupů 
 MS17/17+26ECU-17 – multipřepínač pro 26 účastnických výstupů  
 MS17/17+30ECU-17 – multipřepínač pro 30 účastnických výstupů 

6.7.8. Kaskádní multipřepínače / řada EEU 

Kaskádní multipřepínače pro velké počty výstupů vyžadují připojení externího napájecího zdroje a 
umožňují volit mezi pasivním a aktivním režimem pozemního pásma. Zajímavostí je vyvedení 
účastnických výstupů dopředu a aktivní řešení průchozího směru v satelitním pásmu. 
 
Přehled jednotlivých typů: 

 MS17/17+32EEU-14 – multipřepínač pro 32 účastnických výstupů 
 MS17/17+40EEU-14 – multipřepínač pro 40 účastnických výstupů 
 MS17/17+52EEU-13 – multipřepínač pro 52 účastnických výstupů 
 MS17/17+60EEU-13 – multipřepínač pro 60 účastnických výstupů 
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6.8. Řešení rozvodu 5 až 8 družic 

6.8.1. Hvězdicové multipřepínače / řada PIU 

Multipřepínače s více než 16 satelitními vstupy se využívají tam, kde se požaduje příjem z pěti a 
více orbitálních pozic. Všechny nabízené multipřepínače umožňují volbu aktivního a pasivního 
režimu pozemního vstupu a volbu napětí pro předzesilovač v pozemní anténě 0/5/12 V / 150 mA 
(pomocí páček DIP přepínače). Jsou podporovány konvertory Quad, vstupy nejsou opatřeny 
atenuátory. Výrobky díky funkci Stand-by snižují provozní náklady automatickým odpojováním 
momentálně nevyužívaných LNB (a souvisejících vnitřních obvodů). 
Multipřepínač je řízen povely DiSEqC 1.0+1.1 nebo DiSEqC 1.2 (motor). Přijímače, které 
podporují pouze DiSEqC 1.0, budou mít přístup pouze k družicím na pozicích 1 až 4. 
 
Přehled jednotlivých typů: 

 MS21/12PIU-6 – multipřepínač pro 5 družic a 12 účastnických zásuvek 
 MS25/12PIU-6 – multipřepínač pro 6 družic a 12 účastnických zásuvek 
 MS29/12PIU-6 – multipřepínač pro 7 družic a 12 účastnických zásuvek 
 MS33/12PIU-6 – multipřepínač pro 8 družic a 12 účastnických zásuvek 
 

 

 

Způsob řízení: 
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6.9. Pomocné komponenty rozvodů 

6.9.1. Rozbočovače 

Jak bylo uvedeno v kapitole 6.3.2, kapacitu centrální uzlu lze zvětšit paralelním zapojením několika 
samostatných multipřepínačů. Paralelizace se řeší zapojením rozbočovačů.  
Rozbočovače EMP-Centauri rozbočují vstupní signály na dva směry, a to současně pro jeden 
konvertor (4 satelitní polarizace), případně i pro pozemní anténu. Pro rozbočení signálů z více LNB 
se použije sestava více rozbočovačů, jednoho základního a potřebného počtu rozšiřujících modulů. 
Např. pro napájení dvojice samostatných multipřepínačů signály ze tří LNB je třeba 1 ks 
T5/10PNP-3 a 2 ks T4/8PNN-3. 
Rozbočovače rovněž přenášejí stejnosměrný proud od multipřepínače připojeného na spodní stranu 
výstupů směrem k LNB. 
Rozbočovače vyrábíme jak v pasivním, tak aktivním provedení. Pasivní se vyznačují rozbočovacím 
útlumem cca 5 dB, aktivní mají malý průchozí zisk. (K zesílení využívá aktivní rozbočovač napětí 
v připojených koaxiálních kabelech. 
 
Přehled jednotlivých typů: 

 T5/10PNP-3 – pasivní rozbočovač 4 satelitních a pozemního vedení 
 T4/8PNN-3 – pasivní rozbočovač 4 satelitních vedení, rozšiřující 

modul pro rozbočení další družice 
 T5/10PCA-3 – aktivní rozbočovač 4 satelitních a pozemního vedení 
 T4/8PCN-3 - aktivní rozbočovač 4 satelitních vedení, rozšiřující 

modul pro rozbočení další družice 

6.9.2. Odbočovače 

V případě smíšených kaskádně-hvězdicových rozvodů je páteřní větev tvořena shodně s běžnými 
kaskádami, tzn. použijí se stejné zesilovače a případně i zakončovací členy. Kaskádní 
multipřepínače jsou však nahrazeny odbočovači, které odbočují signály z páteřních vedení 
ke koncovým multipřepínačům. 
Odbočovače vyrábíme jak v pasivním, tak aktivním provedení. Pasivní se vyznačují větším 
odbočovacím útlumem, aktivní mají malý odbočný útlum a jejich napájení musí zajistit připojený 
multipřepínač.  
Odbočovače rovněž přenášejí stejnosměrný proud od multipřepínače připojeného na průchozí 
výstupy směrem k LNB. Aktivní odbočovač spotřebovává napětí na bočních odbočovací výstupy. 
 
Přehled jednotlivých typů: 

 T5/5+5PNP-3 – pasivní odbočovač pro 4 satelitní a 1 pozemní vedení 
 T5/5+5PCP-3 – aktivní odbočovač pro 4 satelitní a 1 pozemní vedení 
 T4/4+4PNN-3 – pasivní odbočovač pro 4 satelitní vedení, nástavbový 

modul pro rozšíření příjmu o další družici 
 T4/4+4PCN-3 – aktivní odbočovač pro 4 satelitní vedení, nástavbový 

modul pro rozšíření příjmu o další družici 

6.9.3. Zakončovací členy 

Kaskádní průchozí vedení musí být správně impedančně zakončeno. To je možné provést 
našroubováním jednotlivých terminátorů 75 Ohm (některé průchozí line mohou mít stejnosměrné 
napětí a použité terminátory tedy musí blokovat stejnosměrný proud). Také lze využít kombinovaný 
zakončovací člen, který nejenže správně impedančně zakončí všechna průchozí vedení, ale 
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prostřednictvím napájecího konektoru umožní alternativní připojení síťového adaptéru. To může 
být výhodné např. tam, kde je síťový rozvod k dispozici pouze v přízemí budovy. 
 

 B4/0PEN-3 – impedanční zakončení s napájecím konektorem  
 B5/0PEP-3 – impedanční zakončení s napájecím konektorem 

6.9.4. Napájecí adaptéry 

Multipřepínače, zesilovače a další zařízení mohou vyžadovat připojení externího napájecího zdroje. 
Až na výjimky používáme napájecí zdroj PA12 v provedení 2A nebo F. 
  

 PA12 2A – síťový napájecí adaptér 12V, 2A 
 PA12F – síťový napájecí adaptér 12V, 2,5A (s ventilátorkem) 

6.9.5. Zesilovače / řada PUC, PUS 

Má-li být v kaskádě zařazen větší počet multipřepínačů, musí být pokles signálových úrovní 
korigován zesilovačem. Zesilovače mají zabudovaný napájecí konektor k připojení síťového 
adaptéru, alternativně je možné je napájet i po průchozích koaxiálních kabelech. Zesilovače s pevně 
nastaveným ziskem (15 dB) a náklonem jsou doplňkem kaskádních multipřepínačů pro jednu 
družici řad PCN, PCP a ECP. 
 

 A4/4PUS-3 – zesilovač 4 satelitních vedení, zisk 10-15 dB, pro kaskádu 
s multipřepínači MS4/4, napájení adaptérem PA12 2A nebo po kabelech 

 A5/5PUC-3 – zesilovač 4 satelitních a 1 pozemního vedení, zisk 10-15 
dB, pro kaskádu s multipřepínači MS5/5, napájení adaptérem PA12 2A 
nebo po kabelech 

6.9.6. Zesilovače / řada EUC 

Ke kaskádním multipřepínačům řad ECP a EUC přísluší zesilovače s nastavitelným ziskem a 
náklonem (každý zesilovač musí mít připojen napájecí adaptér PA12 2A). Zisk činí 15 až 25 dB 
podle nastavení regulátoru, případně 12 dB u verzí s pevným ziskem. 
 
Přehled nabízených typů: 

 A9/9EUC-4 – zesilovač 8 satelitních a 1 pozemního vedení 
 A13/13EUC-4 – zesilovač 12 satelitních a 1 pozemního vedení  
 A17/17EUC-4 – zesilovač 16 satelitních a 1 pozemního vedení 
 A9/9EUC12dB-4 – zesilovač 8 satelitních a 1 pozemního vedení, zisk 12 dB 
 A13/13EUC12dB-4 – zesilovač 12 satelitních a 1 pozemního vedení, zisk 12 dB 
 A17/17EUC12dB-4 – zesilovač 16 satelitních a 1 pozemního vedení, zisk 12 dB 

6.9.7. Zesilovače / řada EIT, ECT 

V této nabídce je rodina kompaktních vícepásmových zesilovačů napájených buď přímo z el. sítě, 
nebo vzdáleně 12V po výstupním koaxiálním kabelu. Modely s dvěma UHF vstupy poskytují na 
jednom z nich napájení pro anténní předzesilovač. 
 
Přehled nabízených typů: 

 A4/1+1EIT-7 – zesilovač s oddělenými vstupy pro VHF, FM, 2xUHF 
pásmo, síťový zdroj 

 A4/1+1ECT-7 – zesilovač s oddělenými vstupy pro VHF, FM, 2xUHF pásmo 
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 A2/1+1EIT(V+U)-7 – zesilovač s oddělenými vstupy pro VHF, UHF pásmo, síťový zdroj 
 A2/1+1ECT(V+U)-7 – zesilovač s oddělenými vstupy pro VHF, UHF pásmo 
 A2/1+1EIT(F+U)-7 – zesilovač s oddělenými vstupy pro FM, UHF pásmo, síťový zdroj 
 A2/1+1ECT(F+U)-7 – zesilovač s oddělenými vstupy pro FM, UHF pásmo 
 A2/1+1EIT(U+U)-7 – zesilovač s oddělenými vstupy pro 2x UHF pásmo, síťový zdroj 
 A2/1+1ECT(U+U)-7 – zesilovač s oddělenými vstupy pro 2x UHF pásmo 

6.9.8. Zesilovače 1 vstup / 1 výstup 

Malé zesilovače pro zesílení signálů procházejících koaxiálním kabelem. Liší se kmitočtovým 
pásmem a způsobem napájení. 
 
Přehled nabízených typů: 

 A1/1PET12dB-1 – zesilovač pozemního pásma, zisk 12 dB, vhodný po 
posílení slabých signálů z antény nebo ke krytí ztrát na dlouhém kabelu. 
Napájí se adaptérem PA12  2A prostřednictví konektoru DC2.1 

 A1/1PET30dB-1 – zesilovač pozemního pásma, zisk 30 dB 
 A1/1ECT16dB-1 – pozemní zesilovač pozemních pásem napájený 5V po kabelu 
 A1/1EET16dB-1 – pozemní zesilovač pozemních pásem napájený 5V-12V z ext. zdroje 
 A1/1PEU15dB-1 – univerzální širokopásmový zesilovač pozemního i satelitního pásma, 

zisk 12-15 dB. Vhodný ke krytí ztrát na dlouhém kabelu. Napájí se adaptérem PA12 2A 
prostřednictví konektoru DC2.1 

 A1/1PCU15dB-1 – jako A1/1PEU15dB-1, liší se napájením po kabelu 
 A1/1ECS-1 – zesilovač satelitního pásma, zisk 10-15 dB, napájený průchozím koaxiálním 

kabelem. Vhodný ke krytí ztrát satelitních signálů v dlouhém kabelu 
 
K zesilovačům nebo aktivním terr. anténám se může hodit také napájecí výhybka 

 B1/1PEP-1 – univerzální širokopásmová napájecí výhybka pro stejnosměrné napětí až 24 V 

6.9.9. DiSEqC přepínače / řady ECT, PCT 

V některých případech může být nutné přepínat mezi výstupy dvou či více multipřepínačů nebo 
mezi multipřepínačem a dalším konvertorem. Typická situace je tato: Je řešen požadavek jednoho 
z obyvatelů domu na rozšíření stávajícího multipřepínačového rozvodu o další družici. Namísto 
výměny celého multipřepínače postačí přidat jediný drobný přepínač, který bude volit mezi 
stávajícím multipřepínačem a přidaným konvertorem. Pozemní pásma bude ovšem procházet trvale 
z jednoho vstupu na výstup. 
  
Přehled nabízených typů: 

 S2/1ECTpos-1 – DiSEqC přepínač mezi výstupy 2 jednodružicových 
multipřepínačů, vnitřní provedení, povel „position“ 

 S2/1ECTopt-1 – DiSEqC přepínač mezi výstupy 2 dvoudružicových 
multipřepínačů, vnitřní provedení, povel „option“ 

 S2/1PCT-1 – univerzální DiSEqC přepínač mezi výstupy jakýchkoliv multipřepínačů, 
vnitřní provedení, povel „position“ nebo „uncommitted“ 

 S4/1PCT-11 – DiSEqC přepínač mezi výstupy až 4 vícedružicových přepínačů, vnitřní 
provedení, povel „position“, „uncommitted“, motor 

 S4/1PCT-W2 – univerzální DiSEqC přepínač mezi výstupy až 4 vícedružicových přepínačů, 
vnější provedení, povel „position“, „uncommitted“, motor 

Uvedené přepínače přenášejí trvale pozemní pásmo z vyhrazeného vstupu, který se připojí k tomu 
multipřepínači, přes nějž se distribuují pozemní signály. 
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7. Další technologie používané v rozvodných systémech 

7.1. Rozvodný systém Unicable 
V rozvodném systému Unicable je satelitní mezifrekvenční pásmo (950-2150 MHz) rozděleno na 
několik dílčích subpásem (maximálně však 8), které jsou rozděleny mezi jednotlivé uživatele. 
Protože se tato subpásma navzájem nepřekrývají, je možné všechny uživatele připojit jediným 
koaxiálním kabelem. Speciální účastnické zásuvky jsou pak zapojeny v sérii na společném kabelu. 
Připojené přijímače musí podporovat režim Unicable. 
Systém Unicable rovněž poskytuje kompletní programovou nabídku z dané družice, avšak vyžaduje 
buď speciální Unicable LNB, anebo běžný LNB ve spojení s Unicable multipřepínačem. V případě 
příjmu z více družic je multipřepínač nevyhnutný.  

7.1.1. Multipřepínače pro hvězdicový rozvod 

 MS4/1(8)PIN-4 (P.200-P) – multipřepínač s jedním výstupem pro připojení až 8 účastníků, 
pro distribuci signálů z jedné družice (4 polarizace), napájení z interního zdroje 

 MS8/1(8)PIN-4 – multipřepínač s jedním výstupem pro připojení až 8 účastníků, pro 
distribuci signálů ze dvou družic (8 polarizací), napájení z interního zdroje 

 MS4/1(6)EUN-3 – multipřepínač s jedním výstupem pro připojení až 6 účastníků, pro 
distribuci signálů z jedné družice (4 polarizace) napájení z přijímačů popř. externím zdrojem 
18V 

 
Rozvod Unicable může najít uplatnění tam, kde je třeba připojit malý počet přijímačů (max. 8) a 
není možné nebo žádoucí budovat klasický hvězdicový rozvod. Je třeba pomatovat na rizika 
systému, špatně nastavený přijímač totiž může znemožnit příjem ostatním účastníkům.   
 

   
 
 

7.1.2. Multipřepínače pro kaskádní rozvod 

 MS5/5+2PIP-4 – vstupní kaskádovatelný multipřepínač 
s jedním SCR výstupem pro připojení až 8 účastníků, pro 
distribuci signálů z jedné družice (4 polarizace), napájení 
z interního zdroje 

 MS5/5+2PEP-4 – následný kaskádovatelný multipřepínač 
s jedním SCR výstupem pro připojení až 8 účastníků, pro 
distribuci signálů z jedné družice (4 polarizace), napájení 
z připojených přijímačů 
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7.2. Vláknová optika 
Společnost EMP-Centauri vstoupila na trh produktů s komponenty pro optický přenos TV signálů. 
Přenos televizních signálů po optickém vlákně má své přednosti i nedostatky: 

+ Zanedbatelný útlum šíření (platí pro tzv. jednovidové, „singlemode“ vlákno) 
+ Nízká cena optických kabelů 
+ Galvanické oddělení vzdálených částí rozvodu 
+ Náhrada celých svazků koaxiálních kabelů jediným optickým kabelem 
+ Možnost začlenění do datové sítě PON 
– Vysoká cena převodníků, zejména vysílačů 
– Obtížnější zakončování kabelu konektory 
– Používají se různé, navzájem nekompatibilní typy konektorů 

 
Přehled optických vysílačů: 

 OT1/1+1PUU-2 – pozemní a jedno satelitního pásmo, konektor 
FC/PC. Průchozí koaxiální výstup umožňuje např. připojení sat. 
přijímače. 

 OT9/1FEC-4 – pozemní a 8 satelitních pásem, konektor SC/APC 
 OT17/1FEC-4 – pozemní a 16 satelitních pásem, konektor SC/APC 
 OT18/1FED-4 – pozemní a 16 satelitních pásem, konektor SC/APC, průchod pro data PON 
 

Přehled optických přijímačů: 
 OR1/1PCA-1 – pozemní a jedno satelitního pásmo, konektor FC/PC 
 OR1/9FUC-4 – pozemní a 8 satelitních pásem, konektor SC/APC  
 OT1/17FUC-4 – pozemní a 16 satelitních pásem, konektor SC/APC 
 OR1/18FUD-4 – pozemní a 16 satelitních pásem, konektor SC/APC, 

průchod pro data PON 
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7.3. Modulátory a hlavní stanice 

7.3.1. Samostatné modulátory 
Účelem modulátorů je převést libovolný zdroj obrazu a zvuku na televizní signál naladitelný 
běžným TV přijímačem. 
 
Přehled jednotlivých typů: 

 MOD3/1AER-18 – analogový modulátor se CINCH vstupy 
audio / video, výstupní signál v normě PAL je naladitelný 
v pásmu UHF 

 MOD2/1DEL-15 – digitální modulátor se vstupem HDMI, 
výstupní signál DVB-T je naladitelný v rozšířeném pásmu 
UHF 

 MOD2/1DEH-15 – varianta s vyšším výstupním výkonem (105 dBuV) 
 MOD1/1CEWD – DVB-T modulátor s možností vzdálené správy (ethernet, WiFi) 

7.3.2. Analogové hlavní stanice 
Hlavní stanice jsou skupinové modulátory, umožňující přenos vybraných satelitních programů 
v pásmu UHF. Analogové hlavní stanice EMP-Centauri umožňují zásobit až 52 účastníků všemi 
dostupnými pozemními a satelitními programy, přičemž několik (max. 8) z nich může být 
převedeno do pásma UHF (PAL). Uživatel zařízení si do připravených slotů vloží libovolné 
přijímače, jejichž výstupy připojí k zabudovaným modulátorům. 
 
Přehled jednotlivých typů: 

 HE5/32A-B1 – Hlavní stanice s multipřepínačem pro 1 družici a 32 výstupů 
 HE5/52A-B1 – Hlavní stanice s multipřepínačem pro 1 družici a 52 výstupů 
 HE9/32A-B1 – Hlavní stanice s multipřepínačem pro 2 družice a 32 výstupů 
 HE9/52A-B1 – Hlavní stanice s multipřepínačem pro 2 družice a 52 výstupů 
 HE13/32A-B1 – Hlavní stanice s multipřepínačem pro 3 družici a 32 výstupů 
 HE13/52A-B1 – Hlavní stanice s multipřepínačem pro 3 družici a 52 výstupů 
 HE17/32A-B1 – Hlavní stanice s multipřepínačem pro 4 družice a 32 výstupů 
 HE17/52A-B1 – Hlavní stanice s multipřepínačem pro 4 družice a 52 výstupů 
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7.4. Přenos dat koaxiálním kabelem 
 
Firma EMP-Centaurí vyvinula vlastní technologii tzv. Ethernet-over-coax, čili přenos dat po 
koaxiálním vedení souběžně s vedením TV signálů. 

7.4.1. Multipřepínače s přenosem dat 
Nabízíme sadu multipřepínačů pro 1 až 4 družice, s 6 a 10 výstupy, opatřené konektorem RJ45 pro 
hlavní datové připojení (1Gbit/s). Multipřepínač obsahuje ethernet switch, který data dále 
distribuuje po koaxiálních kabelech k jednotlivým účastníkům s rychlostí 100 Mbit/s. Pro přenos 
dat musí být účastník vybaven datovou účastnickou zásuvkou NS01-S1. Pozemní pásmo je 
omezeno na rozsah UHF.  
 
Přehled jednotlivých typů: 

 MS5/6NEU-4 – datový multipřepínač pro 1 družici a 
6 účastnických zásuvek 

 MS5/10NEU-4 – datový multipřepínač pro 1 družici 
a 10 účastnických zásuvek 

 MS9/6NEU-4 – datový multipřepínač pro 2 družice a 
6 účastnických zásuvek 

 MS9/10NEU-4 – datový multipřepínač pro 2 družice 
a 10 účastnických zásuvek 

 MS13/6NEU-4 – datový multipřepínač pro 3 družice 
a 6 účastnických zásuvek 

 MS13/10NEU-4 – datový multipřepínač pro 3 družice a 10 účastnických zásuvek 
 MS17/6NEU-4 – datový multipřepínač pro 4 družice a 6 účastnických zásuvek 
 MS17/10NEU-4 – datový multipřepínač pro 4 družice a 10 účastnických zásuvek 

 

7.4.2. Ethernet přepínače s koaxiálními výstupy 
Tyto ethernet přepínače se od standardních liší tím, že některé z portů jsou provedeny jako 
koaxiální. Po koaxiálním kabelu pak lze kromě dat přenášet i televizní signály (pásmo UHF) jakož i 
napájení dalších komponentů. 
 

 ES41-15 – 100 Mbit/s ethernet přepínač, 1 x UTP + 4 x 
koaxiál. Ke koaxiálním portům je přisloučeno pozemní 
pásmo (UHF) z anténního vstupu. Umožňuje vytvořit 
domácí TV rozvod se současným připojením k internetu, 
nutností jsou účastnické zásuvky NS01-S1. 

 ES05-15 – 100 Mbit/s ethernet přepínač, 3 x UTP + 2 x 
koaxiál. K jednomu koaxiálnímu portu je přisloučeno 
pozemní pásmo (UHF) z anténního vstupu. Lze využít např. jako UTP/koaxiální převodník 
pro data se současným přenosem pásma UHF. 

7.4.3. Datová účastnická zásuvka 
Speciální účastnická zásuvka EMP-Centauri NET CLASS disponuje 
kromě TV a SAT konektory také dvě zásuvky RJ, které sdílejí rychlost 
100 Mbit/s. 
 
 NS01-S1 – datová účastnická zásuvka, TV+SAT+2xRJ45 
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8. Doplňky a nástroje 

8.1. Komponenty pro potlačení nežádoucích rušení 
 
 F1/1PNPlte-T2 – Potlačuje rušení od blízkých vysílačů LTE (791 – 862 MHz) 
 
 

 
 

 

 L1/1PCP-1 – přerušovač zemní smyčky. Zařízení galvanicky odděluje připojené koaxiální 
kabely (jak střední vodič, tak stínění). Stejnosměrný proud a všechny řídicí signály potřebné v 
systémech distribuce satelitních signálů jsou přitom propouštěny spolu s VF signály. 
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8.2. Generátory a monitory řídicích signálů 
Mezi DiSEqC příslušenství se řadí generátory a monitor příkazů DiSEqC. Generátor povelů 
DiSEqC se hodí jednak k testování správné funkce komponentů satelitního rozvodu, jednak může 
být trvale využit u přijímače, který nepodporuje potřebné povely. 
 
Přehled jednotlivých typů: 

 G1/1PCN-1 – univerzální generátor řídicích příkazů 
(analogových i DiSEqC), 4 vstupy pro řídicí napětí 0 / 12 V 

 G1/1PCNman-1 – univerzální generátor řídicích příkazů 
(analogových i DiSEqC), 4 páčkové řídicí přepínače 

 G1/1ECN-1 – generátor DiSEqC příkazu „committed 
switch“ (pásmo, polarizace, position, option), 4 vstupy pro řídicí napětí 0 / 12 V 

 G1/1ECNman-1 – generátor DiSEqC příkazu „committed switch“ (pásmo, polarizace, 
position, option), 4 páčkové řídicí přepínače 

 G1/1PCP-1 – opakovač povelů DiSEqC s možností zablokování přístupu uživatele 
k vybraným satelitům, případně i jednotlivým polarizacím 
 

Následující skupina DiSEqC generátorů je určena jako doplněk přijímačů, které nepodporují systém 
DiSEqC, ale jsou připojeny k multipřepínačovému rozvodu. Pevně nastavený generátor pozice B, C 
nebo D jim umožní příjem signálů z jiné než první satelitní pozice. 
V situaci, kdy uživatel je předplatitelem balíku programů vysílaných 
z jediné družice, je takové řešení postačující. 
 
Přehled jednotlivých typů: 

 G1/1ECNpos-1 – generátor příkazu pro satelitní pozici B 
 G1/1ECNopt-1 – generátor příkazu pro satelitní pozici C 
 G1/1ECNposopt-1 – generátor příkazu pro satelitní pozici D 

 
 
 
DiSEqC monitor slouží k identifikaci příkazů generovaných satelitním přijímačem, může být využit 
také k detekci stavu vstupů přepínače. 
 

 D1/0PCN-1 – prostřednictvím čtyř LED diod signalizuje 
přicházející analogové i DiSEqC povely 

 
 
 
 
Generátor signálu 22 kHz slouží k přepnutí LNB (Twin, Quad, 
Octo) event. multipřepínače s 2 nebo 4 satelitními vstupy na příjem 
horního pásma. 
 

 G1/1ECN22kHz-1 – generátor 22 kHz řízený napětím nebo 
páčkou 

 



Technika satelitního příjmu – EMP-Centauri s.r.o.                  aktualizace 15-3-2019  

- 56 - 

9. Příklady použití výrobků EMP-Centauri 

9.1. Multipřepínačový rozvod pro 1 družici 
 

 
 

 

 Příklad zapojení 2 multipřepínačů ke společné 
anténě přes rozbočovače nebo odbočovač 

 

Příklad vodorovně řešené kaskády 
přes několik obytných bloků 
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9.2. Multipřepínačový rozvod pro 2 družice 
 

  
 
Poznámka: zisk a zařazení zesilovače do systému je třeba stanovit podle místní situace, někdy může 
být vhodné umístění jej až za druhý nebo třetí kaskádní člen.  

Příklady vertikálních kaskádních rozvodů s kaskádními 
multipřepínači (vlevo) a odbočovači (vpravo) 
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9.3. Multipřepínačový rozvod pro 3 družice 
 
Příklady vertikálních kaskádních rozvodů s kaskádními multipřepínači (vlevo) a odbočovači 
(vpravo) 
 
 

 
  
 
Poznámka: zisk a zařazení zesilovače do systému je třeba stanovit podle místní situace, někdy může 
být vhodné umístění jej až za druhý nebo třetí kaskádní člen.  
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9.4. Multipřepínačový rozvod pro 4 družice 
 

 
Poznámka: příklad ukazuje možnost využití kaskádních multipřepínačů jako třícestných 
rozbočovačů a také odhady signálových úrovní v jednotlivých bodech rozvodného systému. 
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9.5. Multipřepínačový rozvod pro 8 družic 
 

 
 
 
Příklad zapojení systému pro příjem 8 družic v jednom odběrném místě a 1 družice v ostatních 
místech: 
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9.6. Rozvod s přenosem dat 
 
Přiklady pro satelitní rozvod s datovým multipřepínačem (nahoře) a malý UHF rozvod s daty (dole) 
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9.7. Rozvod po optickém vlákně 
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9.8. Využití modulátoru a head-endu 
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Kontakty 

 
Poštovní adresa: 
EMP-Centauri s.r.o.  
5. května 690  
339 01 Klatovy 
 
Vedení: 
Tel.: +420 376 323 812  
Tel.: +420 376 314 852  
E-mail: info@emp-centauri.cz 
 
Prodejní oddělení: 
Tel.: +420 376 323 813  
Fax:+420 376 323 809  
E-mail: sales@emp-centauri.cz 
 
Oddělení nákupu: 
E-mail: purchase@emp-centauri.cz 
 
Technická podpora: 
Tel.: +420 376 323 853 (v pracovní době)  
Hotline: +420 603 497 419 (kdykoliv)  
E-mail: support@emp-centauri.cz 

 


