Επίγεια κεραία

REVIEW

UHF Ikusi FLASHD COMPACT
Του Περικλή Παντολέων

Η ισπανική Ikusi «µίλησε» και πάλι µε ένα νέο µοντέλο κεραίας, την FlasHD Compact, η οποία
όντως είναι συµπαγής, χωρίς ωστόσο να υστερεί σε απόδοση. Ας τη δούµε αναλυτικότερα!

Επίγεια κεραία UHF Ikusi
FLASHD COMPACT
Πρόκειται για µια ιδιαίτερα ελαφριά UHF κεραία, η οποία µεταφέρεται και εγκαθίσταται πολύ εύκολα. Χωρίς να χάσουµε καιρό, την εγκαταστήσαµε άµεσα στον ιστό δοκιµής, τσεκάροντας
το σήµα τόσο από τον Υµηττό, όσο και από την Αίγινα.

Περιγραφή - Συναρµολόγηση
Η κεραία αποτελείται συνολικά από 3 ξεχωριστά κοµµάτια, δηλαδή ένα δίεδρο ανακλαστήρα 4 στοιχείων, τη δοκό µε 7 κατευ-

1 Ο ανακλαστήρας έτοιµος προς
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θυντήρες µήκους 12 εκ. και το αδιάβροχο δίπολο µε σύνδεση F.
Ο µηχανισµός στήριξης της δοκού στον ιστό, καθώς και οι 7 κατευθυντήρες βρίσκονται ήδη τοποθετηµένοι στη βασική δοκό, επιταχύνοντας σηµαντικά τη συναρµολόγηση. Να αναφέρουµε ότι στο µηχανισµό στήριξης παρέχεται και η δυνατότητα ρύθµισης
της ανύψωσης της κεραίας, όπου οι συνθήκες το απαιτούν.
Ακόµη, θα βρείτε και έναν κονέκτορα F από καουτσούκ, για
προστασία της σύνδεσης F από βροχή. Πρώτος στη σειρά συ-

2 Με λίγη πίεση, ο ανακλαστήρας
«κουµπώνει» στη δοκό

3 Το δίπολο τοποθετείται άµεσα µπροστά
από τον ανακλαστήρα

5 Το φάσµα UHF της FlasHD Compact
από Υµηττό

ναρµολόγησης είναι ο ανακλαστήρας, στον οποίο ανοίγουµε τον
κεντρικό κόµβο και όταν φτάσουµε στο ύψος της οπής της δοκού, πιέζουµε και από τις δύο πλευρές προκειµένου να κλείσουµε τον κόµβο, µέχρι να ακουστεί ένα κλικ. Είµαστε 90% έτοιµοι, διότι πολύ απλά το δίπολο κουµπώνει µε ένα απλό σπρώξιµο προς τη δοκό.
Να αναφέρουµε ότι το δίπολο είναι πλήρως καλυµµένο µε ειδικό ενισχυµένο πλαστικό, ενώ και η στήριξη των κατευθυντήρων είναι ιδιαίτερα στιβαρή.
Επίσης, είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι η δαγκάνα στήριξης
στον ιστό, περιλαµβάνει πεταλούδες, που σηµαίνει ότι δεν χρειαζόµαστε εργαλεία για την πλήρη εγκατάσταση της κεραίας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Η FlasHD Compact λειτουργεί στα UHF στα κανάλια 21-69, µε
µέγιστο κέρδος 13 dB. Επίσης, ο λόγος Front-to-back είναι µεγαλύτερος από 16 dB ανάλογα µε τη συχνότητα, ενώ ο οριζόντιος
λοβός λήψης έχει άνοιγµα 60 µοίρες και ο κάθετος 80 µοίρες.
Επίσης – όπως αναφέραµε - η κεραία είναι ιδιαίτερα ελαφριά
και έχει µήκος 77 εκ., ενώ παρέχει δυνατότητα ρύθµισης ανύψωσης, αλλά και δυνατότητα αλλαγής της πόλωσης από οριζόντια σε κάθετη.

6 Το φάσµα της Digea – ERT Digital (46,
47, 48) από Υµηττό

Ρύθµιση Ανύψωσης
Η µεταβολή ανύψωσης στη συγκεκριµένη κεραία πραγµατοποιείται µε χρήση εργαλείου άµεσα, ακόµη και επάνω στον ιστό,
σε εύρος 40 µοιρών, ενώ παρατηρήσαµε ότι διαθέτει ιδιαίτερα
αξιόπιστο µηχανισµό ρύθµισης.

Λήψη – Φάσµα – Digea – ERT Digital
H λήψη της Ikusi FlasHD Compact κρίθηκε άκρως ικανοποιητική, τόσο από τον Υµηττό όσο και από τη δυσκολότερη (στην περιοχή µας) Αίγινα, στα ψηφιακά της οποίας εύκολα ξεπεράσαµε
τα 50 dBµV στους διαύλους 54 και 63. Σε κλασικά δυνατά αναλογικά κανάλια όπως το Mega (25), η ΝΕΤ (44) και ο ANT1 (38),
η κεραία έφτασε τα 82 dBµV, ενώ σε έλεγχο στην οριζόντια κατεύθυνση είχαµε κάπως λιγότερο εµφανείς µεταβολές στο σήµα, µιας και η κεραία παρουσιάζει οριζόντιο εύρος 60 µοιρών.
Στην Επίγεια Ψηφιακή από τον Υµηττό – όπως ήταν αναµενόµενο
– πετύχαµε εξαιρετικά σήµατα µε 70 dBµV στη Digea και λίγο
χαµηλότερο στην ERT Digital (Ch 48), επιβεβαιώνοντας ότι η κεραία είναι άριστη για επίγεια ψηφιακή λήψη.
Στην εγκατάστασή µας, πήραµε σήµα από ένα combiner Sat-TV
και µία πρίζα SAT/TV, µε τις ανάλογες απώλειες των συγκεκριµένων υλικών. I

Είδος: Επίγεια κεραία UHF
Μοντέλο: IKUSI FLASHD COMPACT
Μπάντα λήψης: UHF 21-69
Κατευθυντήρες: 7
Μέγιστο Κέρδος: 13 dB
Front-to-back: > 16 dB
Εύρος ∆έσµης dB (Η): 60 µοίρες
Ρύθµιση ανύψωσης: 80 µοίρες

>> Με µια µατιά <<

4 Ρύθµιση ανύψωσης

Πόλωση: H & V
Μήκος: 770 mm
Η γνώµη µας: Η κεραία Ikusi FLasHD Compact είναι όντως συµπαγής, έχει ποιοτική κατασκευή, συναρµολογείται και εγκαθίσταται πανεύκολα χωρίς κανένα εργαλείο και πετυχαίνει εξαιρετική λήψη, παρά το “compact” µέγεθός της.
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