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Αν στην αναλογική εποχή διαθέταµε τέτοια εργαλεία που παράγουν σήµερα οι
εταιρείες για την ψηφιακή, σίγουρα θα ήµασταν πολύ χαρούµενοι σαν
τεχνικοί. Σκεφτείτε πριν µερικά χρόνια, τότε που δυσκολευόµασταν
πραγµατικά να επεξεργαστούµε και να ισορροπήσουµε ένα µεγάλο αριθµό
αναλογικών τηλεοπτικών καναλιών µέσα σε µία κεντρική εγκατάσταση, να
παρουσιαζόταν µία εταιρεία η οποία να µας διέθετε ένα ενισχυτή µε 10
ψηφιακά ελεγχόµενα φίλτρα µε µεταβλητό εύρος και gain gain 30 db. Αυτό
ακριβώς κάνει η Ikusi µε την παρουσίαση ενός χαµηλού κόστους ενισχυτή της
σειράς One, µε δύο µόλις περιοχές συχνοτήτων (FM, UHF), ο οποίος
απευθύνεται στην κεντρική εγκατάσταση ενός σπιτιού.

Ikusi
ONE Home
Ένας ενισχυτής
της ψηφιακής εποχής
για κάθε σπίτι
Κατασκευή και προδιαγραφές.
Η κατασκευή του ONE Home είναι η ίδια ποιοτική fan less κατασκευή που διαθέτει όλη η σειρά ONE, σε χυτό αλουµίνιο, µε µοναδικό ηλεκτρονικό κοµµάτι έξω από αυτό το τροφοδοτικό στη
δεξιά µεριά. Το πολύ ποιοτικό αλουµίνιο προσφέρει στις ενισχυτικές βαθµίδες ψύξη και θωράκιση ταυτόχρονα. Ο ενισχυτής διαθέτει οθόνη δύο σειρών 15 χαρακτήρων και ένα χειριστήριο που
κινείται σε σχήµα σταυρού, ενώ η επιλογή επιτυγχάνεται µε πίεση, µέσω των οποίων πραγµατοποιείται ολόκληρος ο προγραµµατισµός. Ο ενισχυτής ήρθε στα χέρια µας µε firmware version
1.1.6 και έτοιµες ρυθµίσεις για Ευρώπη και Αυστραλία.
Ο One Home διαθέτει ένα φίλτρο περιοχής ΒΙ/FM (47-108MHz)
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µε κέρδος -3 db, η οποία δεν ενισχύεται αλλά περνά ελεύθερα
στην έξοδο και δέκα ψηφιακά ελεγχόµενα φίλτρα µε εύρος από
1 έως 5 κανάλια και gain 30db στην περιοχή των UHF. Όλα τα φίλτρα εφαρµόζονται µε µία είσοδο και ενισχύονται µαζικά στο τελευταίο στάδιο µε ένα επιπλέον κέρδος 20db. Αν αναρωτηθεί
κάποιος τι ακριβώς εξυπηρετούν 10 φίλτρα µε µία µόνο είσοδο,
θα πούµε ότι µόνο έτσι µπορεί κάποιος να εκµεταλλευτεί πλήρως το συνολικό επίπεδο εξόδου των κυκλωµάτων ενός ενισχυτή, χωρίς να ενισχύει άδικα σήµατα χωρίς ενδιαφέρον (π.χ. αναλογικά που έχουν ξεµείνει στην επίγεια τηλεόραση). Στην είσοδο UHF υποστηρίζεται και τροφοδοσία προενισχυτή µε τάση
+24volt. I

2 Η πρώτη µέτρηση του δεύτερου πακέτου

της DIGEA χωρις ενίσχυση. Power 59.3
dbµV και MER > 34 db

3 Η δεύτερη µέτρηση µε τον ενισχυτή στα

όριά του. Power 111 dbµV και το MER
πλέον στα 29.8 db

Κέρδος ανά περιοχή συχνοτήτων: -3db BI/FM - 50db UHF
Αριθµός φίλτρων ανά περιοχή: 0 BI/FM - 10 UHF
Εύρος φίλτρων: 1-5 κανάλια UHF
Κατανάλωση: 25 Watts στα 220Volt
Θερµοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας: -5 έως 50 C
Συνδετήρες εισόδων εξόδου: τύπου F (IEC C8)
Η γνώµη µας: Κατά τις µετρήσεις µε τον αναλυτή φάσµατος είδαµε ότι ο One µπορεί και πραγµατοποιεί αυτά που υπόσχεται µε
ένα συνολικό gain 50 dbµV στα UHF, ενώ τα φίλτρα είναι αρκετά αυστηρά, ακόµα και αν θέλουµε να ενισχύσουµε ένα µόνο κανάλι
UHF. Το µέγιστο επίπεδο εξόδου των 113 dbµV επιτυγχάνεται χωρίς παραµόρφωση του σήµατος (είτε πρόκειται για αναλογική είτε
για ψηφιακή εκποµπή), ενώ είναι αρκετό για χρήση σε µονοκατοικία.
Η θερµοκρασία καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιµής (24 ώρες λειτουργίας) παρέµεινε σε χαµηλά επίπεδα, κάτι που σηµαίνει ότι ο ενισχυτής δεν έχει πρόβληµα λειτουργίας ούτε και σε καλοκαιρινή περίοδο. Μας άρεσε η ποιοτική κατασκευή χωρίς βεβιασµένη ψύξη µέσω
ανεµιστήρα, κάτι που δίνει στον ενισχυτή πλήρως αθόρυβη λειτουργία, που είναι αναγκαία για µονοκατοικία. ∆εν υπάρχει κάτι που θα
ζητούσαµε από ένα ενισχυτή για οικιακή χρήση, πέραν από αυτά που διαθέτει ο ONE Home.

info

MSS ELECTRONICS, ΤΗΛ.: 2810-540020

>> Με µια µατιά <<

Είσοδοι περιοχών συχνοτήτων: 2 (BI/FM - UHF)

