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Importeur met kennis en sterke merken

Deze GUT 14D+ is geschikt voor IEC-stekers voor radio en TV

I Voldoet aan de norm NEN-IEC 60728-2: 2010 en NEN-EN 50083-2: 2006

I HF-dicht: klasse A+ 10dB

I Geschikt voor frequentiegebied 5-1218 MHz; derhalve toepasbaar in retourgeschikte

 (interactieve) kabelnetwerken

I Met separaat te bestellen sokkel GUS 40 opbouw te maken

I Voorzien van IEC-genormaliseerde aansluitbussen

I Geschikt voor standaard inbouwdozen Ø 55 mm

I GUT 14D+ ook geschikt voor digitale radiosignalen

I HF-dichtheid alleen te bereiken in combinatie met Bedea klasse A+ coaxkabel 

I Voorzien van 2kV scheidingscondensator

I Temperatuurbereik 0 / 50 ºC

Einddoos GUT 14D+ Bestelnummer 140809
Frequentiebereik MHz 5-65 87,5-108 120-1218

Impedantie W 75 75 75

Aansluitdemping dB <_ 1,5 <_ 2,5 <_ 1,5 

Ontkoppeling TV-R dB >_ 16 >_ 16 >_ 20

Reflectiedemping in- en uitgang dB >_ 18 >_ 10 >_ 18

HF-dichtheid: klasse A volgens NEN-EN 50083-2: 2006 en NEN-IEC 60728-2: 2010 +10dB

Specificaties

GUT 14D+

retourgeschikte

antennecontactdoos



www.hemmink.nl Tel. 038-4698200 info@hemmink.nl

Importeur met kennis en sterke merken

Einddoos 
Einddoos GUT 14D+ te gebruiken bij sterverdeelsystemen.

Inbouw-uitvoering
Alle ASTRO antennecontactdozen passen in de standaard

inbouwdozen. De afdekplaat wordt standaard meegeleverd.

Opbouw-uitvoering
Voor opbouw-uitvoering de opbouwsokkel ASTRO GUS 40

bestelnummer 144328 separaat te bestellen.

Tips bij montage in inbouwdozen
De coaxkabel aansnijden en isolatie verwijderen zoals aangegeven.

Aanbevolen voor CAI-verdeelsystemen: Bedea coax met klasse A+.

Schroef HF-dekklepje (tussen de twee aansluitbussen) losdraaien

en klepje openklappen.

Onderliggende contactschroef voor de ader van de coaxkabel 

ca. 3 slagen losdraaien en ader tussen de contactplaatjes schuiven.

Contactschroef voorzichtig aandraaien; HF-dekklepje dichtklappen en 

schroef aandraaien. Let op: de omvlechting + folie van de coaxkabel 

mag niet in contact komen met de ader van de coaxkabel om signaal-

verstoring te voorkomen!

Antennecontactdoos in de inbouwdoos plaatsen, schroeven

aandraaien en afdekplaat GUZ 40 monteren. 

Bij opbouwmontage eerst de opbouwsokkel GUS40 monteren, 

coaxkabel doorvoeren en dan als bij inbouw beschreven de coaxkabel 

monteren. Als laatste deze i.p.v. in de inbouwdoos juist op de opbouw-

sokkel monteren.

Let op: aansluitbus met pen (= male) voor TV en aansluitbus met

gat (= female) voor radio.
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