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1.  WPROWADZENIE 

 
Jednym ze sposobów przesyłu wizji w paśmie podstawowym jest zastosowanie symetrycznej pary 

przewodów. Sposób ten ma następujące zalety: 
 

− wysoka odporność na zakłócenia indukowane na trasie przesyłu; 
− duża odporność na różnice potencjałów ziemi pomiędzy źródłem (kamerą), a miejscem zobrazowania; 
− możliwość stosowania tanich kabli przesyłowych lub wykorzystanie istniejących np. telefonicznych; 
− łatwość realizacji transmisji wielokanałowych jednym kablem; 
− możliwość osiągnięcia większych zasięgów transmisji niż w przypadku użycia kabli koncentrycznych. 
 
 
2.  CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA  INTERFEJSU 
 
2.1. Skład interfejsu 
 
− podstawa montażowa: BAZA2 lub BAZA4 albo BAZA8, odpowiednio (2-4-8-stanowiskowa), zasilana z 230 

VAC, a B2 i B4 również z 24VAC (tylko na zamówienie);  
− nadajnik TPVT-3/IP w obudowie IP65 (zasilanie 12VDC lub 24 VAC albo 230 VAC), opcjonalnie pasywny;  
− nadajnik TPVT-3MP (moduł do BAZ 2-4-8); 
− odbiornik TPVR-3MP (moduł do BAZ 2-4-8); 
− linia transmisyjna (para przewodów, tzw. „skrętka”, wolna od obcych napięć); 

2.2. Zasięg transmisji 

Zarówno zasięg jak i jakość transmisji zależą od typu zastosowanego kabla oraz od sposobu wykorzystania 
pozostałych „skrętek” w kablu do innych celów. GWARANTOWANE zasięgi transmisji dobrej jakości w funkcji 
średnicy żył „skrętki” oraz rodzaju przesyłanego sygnału CVBS zestawiono w poniższej tabeli. Należy 
zauważyć, że pojęcie ”transmisja dobrej jakości" odnosi się do typowych zastosowań w CCTV. 
 

Lp. RODZAJ KABLA 
( Φ - mm) 

ZASIĘG TRANSMISJI CVBS 

B / W  ( 3 MHz ) PAL ( 4,43 MHz ) 
1 n x 2 x 0,5 (UTP kat. 5, LAN-T11) 2100 m 1800 m 
2 n x 2 x 0,6 (XzTKMXpw) 2500 m 2100 m 
3 n x 2 x 0,8 (np. LAN T-2) 3400 m *) 2650 m *) 

 
*) – zasięgi teoretyczne, nie testowane na podanych odległościach. 
 
Minimalna długość trasy wynosi 130 m i wynika z minimalnej, stałej prekorekcji w nadajniku. 
Kable z poz. 1 i 3 tabeli, zapewniają najlepszy współczynnik tłumienności zbliżnoprzenikowej (przesłuchów). 
Oznacza to, że pozostałe kable przy maksymalnych zasięgach mogą dać nieco gorszą jakość transmisji w 
przypadku przesyłu więcej niż jednego sygnału wizyjnego lub wizji i sterowań cyfrowych. 
Użycie zestawu odbiornik TPVR-3MP + nadajnik TPVT-3MP osadzonych w dowolnej BAZIE, pozwala na 
dwukrotne wydłużenie zasięgu z pewnym pogorszeniem parametrów, w szczególności szumowych. 
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2.3. Zestawienie parametrów technicznych 
 
- NADAJNIK TPVT-3/IP (MP*) i  ODBIORNIK TPVR-3MP 
 

PARAMETR NADAJNIK TPVT-3/IP (MP*) ODBIORNIK TPVR-3MP 

Napięcie wejśc. nom. (CVBS) 1 Vpp 0,5 ÷ 2,0 Vpp 

Impedancja wejściowa 75 Ω 100 – 124 – 135 Ω 

Konfiguracja wejścia niesymetryczne symetryczne 

Napięcie wyjśc. nom. (CVBS) 
 (nadajnik bez obciążenia) 

Sym.:  4 Vpp (+12,0 dB prek. @5MHz) 
           6 Vpp (+ 6,0 dB prek. @5MHz) 1 Vpp / 75 Ω ( ARW ) 

Impedancja wyjściowa 100 – 124 – 135 Ω (sym.) 75 Ω (niesym.) 

Konfiguracja wyjścia Symetr. (stały poziom odniesienia DC) Niesymetr. DC 

Prekorekcja @ 5 MHz  
 

stała:      + 6 dB 
        załączana:      + 6dB (do 12 dB) -- 

Korekcja   @5 MHz -- 0 ÷ 60 dB (standard) 

Pasmo przenoszenia ( - 3dB) 2 Hz ÷ 10 MHz 2 Hz ÷ 7 MHz 

CMRR -- ≥ 70 dB przy 50 Hz 
≥ 65 dB przy 5 MHz 

S / N (ważony - 5MHz)  
korekcja załączona ≥ 70 dB  ≥ 50 dB (z kablem ~1500 m) 

Stabilizacja poziomu clamp Automatyczna Regulacja  Wzmocnienia 

Zabezpieczenia linii 
6000 V przy 1,2 µs / 50 µs 
5 kA przy 8 µs / 20 µs 

I stopień: odgromnik gazowy 
II stopień: supressor 1,5 kW 

 I stopień: odgromnik gazowy 
II stopień: supressor 1,5 KW 

III stopień: diody Schottky’ego 

Warunki pracy Temp otoczenia: -20 ÷ 60°C 
Wilgotność względna: 95% 

Temp otoczenia: 0° ÷ 50°C 
Wilgotność względna: 80% 

Zasilanie 

3/IP: 12÷18VDC / 40 mA max., 24 VAC 
lub 230 VAC / 1,5 VA  max. 

 (dostarczany bez kabla zasilania) 
3MP: z BAZYx 

z BAZYx 

Typ obudowy lub 
stopień ochrony 

IP 65 (BOPLA)  lub 
MP*-moduł-płytka MP-moduł-płytka 

Wymiary (poz. montaż.) 
 (szer. x wys. x głęb.) 

IP : 98 x 85 x 36 mm 
MP* : p. rysunki p. rysunki 

Przyłącza 
IP: zaciski śrub. przez dławice: 

3 x PG7(∅ kabla 3÷6,6 mm) 
3MP*: video-BNC, linia zaciski śrub.  

wyjście video: gniazdo BNC 
wejście linii: zaciski śrubowe 

 
- PODSTAWA MONTAŻOWA I ZASILACZ: BAZA2, BAZA4, BAZA8:  

 
Stanowi uniwersalny składnik interfejsu. Umożliwia osadzenie odpowiednio 2, 4 lub 8 odbiorników lub 

nadajników TPVT-3MP*, a w przyszłości innych modułów. BAZA zapewnia zasilanie osadzonych modułów.  
Wymiary      - patrz rysunki 
Obudowa    - profil PVC do montażu na listwie DIN35 lub śrubami do podłoża. 
Kabel zasilania z wtykiem 2b + 0 - długość 1,6 m (tylko dla wersji 230 VAC). 
 

ZASILANIE PODSTAW MONTAZOWYCH 
ZASILANIE BAZA2 BAZA4 BAZA8 UWAGI 

24 VAC 4,3 VA max. 8,6 VA max. - Z kompletem modułów 
230 VAC 2,5 VA max. 5 VA max. 10 VA max. Z kompletem modułów 
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Rys. 1a. BAZA2 z modułami: wygląd i wymiary. 
 

 
 

Rys. 1b. BAZA4 z modułami: wygląd i wymiary 
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Rys. 1c. BAZA8 z modułami: wygląd i wymiary 
 

 
 

Rys. 2. Nadajniki IP65: wygląd i wymiary 
 
 
. 
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3.  INSTRUKCJA INSTALOWANIA 
 
3.1. Wstęp 

 
Aby zapewnić poprawną pracę interfejsu oraz jego ochronę przed silnymi udarami napięciowymi, konieczne jest 

wykonanie po obu stronach linii transmisyjnej uziemień spełniających wymagania na uziemienia ochronne. 
Warunek ten dotyczy zarówno linii napowietrznych jak i prowadzonych na niewielkiej głębokości pod ziemią np. w 
kanalizacji teletechnicznej na otwartej przestrzeni. 
 
3.2. Zestaw narzędzi i przyrządów pomiarowych 

 
− kpl. wkrętaków elektrotechnicznych w tym mały, z cienkim ostrzem o szerokości ok. 3,0 mm; 
− przyrząd do zdejmowania izolacji z przewodów; 
− pinceta prosta (ułatwia wprowadzanie przewodów do nadajnika) 
− szczypce do cięcia przewodów ;  
− klucz sztorcowy sześciokątny nr 6 (do nadajnika IP); 
− oscyloskop jednokanałowy o paśmie przenoszenia min. 10 MHz oraz monitor kontrolny; 
− trójnik BNC, kable pomiarowe; 
− generator TV (najlepiej z testem linii 17-tej i /lub 18-tej, sygnałem testowym „krata”, „szachownica", „kropki”, 

„pasy kolorowe”), ale do mniej wymagających aplikacji wystarczy kamera; 
− monitor kontrolny TV o dobrej rozdzielczości; 
− opcjonalnie środki łączności: punkt kamerowy – monitor (ew. pomoc współpracownika). 

 
3.3. Instalowanie BAZ. 

Niezwykle ważną sprawą jest ochrona przeciwprzepięciowa toru transmisyjnego. Jeżeli monitor (multiplekser 
itp.) jest zasilany z użyciem zera ochronnego, wówczas moduł bazowy należy również zasilać z gniazda z bolcem 
zerującym oraz zerować (zworka ZER), w przeciwnym razie podłączyć zewnętrzny przewód uziemiający o 
przekroju 4 mm2 do przyłącza UZIEM. (bez zworki ZER!).  

NIE WOLNO MIESZAĆ OBU SPOSOBÓW OCHRONY !!! 
 
 
3.4. Instalowanie nadajnika TPVT– 3/IP-XX. 

 

 
 

Rys. 4. Elementy regulacyjne nadajnika TPVT-3/IP. 
 

ZAKŁADA SIĘ, ŻE UZIEMIENIA I ZASILANIE INTERFEJSU PRZYGOTOWANO I SPRAWDZONO. 
 

CZYNNOŚCI: 
− przygotować miejsce zamocowania nadajnika (po zdjęciu pokrywy nadajnika dostępne są otwory na śruby). 

Na wewnętrznej stronie pokrywy wklejono rysunek ułatwiający skonfigurowanie nadajnika do pracy. Zaleca się 
montaż nadajnika dławicami w dół, w miejscu nie wystawionym na bezpośrednie działanie słońca; 

− sprawdzić, że przewody linii transmisyjnej są wolne od napięć (pomiar przewód-ziemia i przewód-przewód); 
− przygotować końcówki przewodów połączeniowych z niezbędnymi zapasami; 
− przełącznikiem SW2 ustawić impedancję wyjściową nadajnika na wartość odpowiadającą impedancji 

charakterystycznej linii: 
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skrętka telefoniczna i komputerowa (UTP, FTP o przekroju żył 0,5)  - 100 Ω, 

          skrętka telefoniczna (o przekroju żył 0,6 z izol. PE)    - 124 Ω, 
          skrętka telefoniczna (o przekroju żył 0,8 z izol. PE)    - 135 Ω, 
          skrętka telefoniczna (o przekroju żył 0,5 - 0,8 z izol. papier)   - 124 Ω, 
          skrętka telefoniczna (o przekroju żył 0,5 - 0,8 z izol. PVC)   - 100 Ω. 

Uwaga:  
• Należy pamiętać, że w stosunku do zasiegu na kablach z izolacją PE (polietylenową) zasięg transmisji na 

kablu z izolacją papierową skraca się o ok. 25% , zaś na kablu z izolacją PVC nawet o 50 %. 
• zgodnie z Tab. 1 założyć zworkę SW1 na poz. 1 (max. prekorekcja) lub na poz. 2, której odpowiadają 

zwiększone poziomy sygnału wyjściowego, ale z mniejszą prekorekcją, co jest użyteczne w przypadku 
przesyłu wizji na niewielkie odległości w warunkach szczególnie dużych zakłóceń. Zdjęcie zworki SW1 daje w 
efekcie amplitudę 4Vpp oraz prekorecję 6dB (zalecane przy zasięgach poniżej 150m); 

• podłączyć przewody linii, uziemienia i źródła wizji (tymczasem generator obrazu testowego : linia 18-ta, pasy 
kolorowe, test kropek lub kraty w zależności od możliwości i potrzeb); 

• włączyć zasilanie nadajnika i ewentualnie obejrzeć na oscyloskopie przebiegi wyjściowe (pomiar w stosunku 
do masy) na zaciskach wyjściowych linii (przebiegi w przeciwnych fazach); 

• uszczelnić otwory dławic kablowych przez dokręcenie nakrętek i starannie zamknąć obudowę; (jeżeli kable nie 
odpowiadają wymiarom ∅ 3 ÷ 6,6 mm, użyć kleju termicznego). 

 
 
3.5. Instalowanie nadajnika TPVT-3MP*  

 
Nadajniki TPVT – 3MP* przewidziane są do montażu na podstawach montażowych 

(BAZACH), co ułatwia tworzenie nadawczych zespołów wielokanałowych albo 
wzmacniaczy wydłużających zasięg. Podczas czynności osadzania nadajnikow w BAZIE 
należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić pinów złącz.  

 
 
Zarówno podczas wkładania jak i demontażu nadajników, konieczne jest wyłączenie 

zasilania modułu bazowego, w przeciwnym wypadku możliwe jest uszkodzenie 
elektroniki. 
 
 

 
 
 

Nadajniki TPVT-3MP* mają identyczne właściwości transmisyjne jak nadajniki TPVT-
3/IP.. Przygotowanie do pracy jest b. proste: należy ustawić impedancję wyjściową 
odpowiednio do rodzaju kabla oraz wybrać prekorekcję stosownie do Tab. 1 (przełącznik 
ZASIĘG odpowiada przełącznikowi SW1 w TPVT-3/IP). W poz. MAX sygnał wyjściowy 
wynosi 4Vpp + prekorekcja 12dB, zaś w poz. MIN, 6Vpp +6dB. 

 
 
 

 
 

Rys. 4. Elementy regulacyjne nadajnika TPVT-3MP*. 
 

 
 
 
 
3.6. Instalowanie odbiornika 

 
Odbiorniki TPVR – 3MP przewidziane są do montażu na podstawach montażowych (BAZACH), co ułatwia 

tworzenie odbiorczych zespołów wielokanałowych albo wzmacniaczy wydłużających zasięg. Podczas czynności 
osadzania odbiorników w BAZIE należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić pinów złącz.  

 
Zarówno podczas wkładania jak i demontażu odbiorników konieczne jest wyłączenie zasilania BAZY, w 

przeciwnym wypadku możliwe jest uszkodzenie elektroniki. 
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Do adjustacji odbiornika przewidziane są elementy korekcji charakterystyk amplitudowej i 
częstotliwościowej 

Automatyczna Regulacja Wzmocnienia utrzymuje sygnał wyjściowy na stałym poziomie 1 
Vpp/ 75 Ω. 

Dioda LED (VIDEO): 
- świeci kolorem czerwonym: po włączeniu zasilania, jeżeli brak sygnału video, albo sygnał 
jest niestandardowy lub odwrócono polaryzację skrętki; 

- świeci kolorem zielonym, jeżeli odbierany jest sygnał video. 
Uwaga: niekiedy dioda świeci na zielono, pomimo, że sygnał wyjściowy odbiornika nie jest 

standardowy (np. odwrócono polaryzację sygnału na linii); miarodajna jest jedynie kontrola 
oscyloskopowa lub poprawny obraz na monitorze. 

Względnie płynną korekcję zapewniają trzy 16-to pozycyjne przełączniki obrotowe, które 
oznaczono: 
 
LF – Low  (dolne częstotliwości video ok. 50 Hz ÷ 300 kHz) 
MF – Middle (średnie częstotliwości video  ok. 0,3 MHz ÷ 2 MHz) 
HF – High (wysokie częstotliwości video powyżej  2 MHz) 

  
W poz. 0 korektory są wyłączone, natomiast pokręcając nimi zgodnie z ruchem wskazówek 

zegara, zwiększa się proporcjonalnie wartość korekcji aż do 20 dB @ 5 MHz w pozycjach 
maksymalnych. Na rysunku poniżej pokazano, jak i które elementy korekcji w odbiorniku 
wpływają na kształt impulsu synchronizacji poziomej. Jest to dość miarodajny sposób oceny 
jakości transmisji. 

 
 

Rys. 5. Elementy regulacyjne odbiornika. 
 
 

 
 

Rys. 6. Wzorcowy impuls synchronizacji poziomej (PAL) i jego korekcja. 
 

Do adjustacji interfejsu dobrze jest użyć generatora TV z sygnałem pasów pionowych (rys. 7a) i/lub 18-tej linii 
kontrolnej (rys. 7b). Uzyskanie na wyjściu odbiornika interfejsu takich oscylogramów jak na rys. 6 i 7 zapewnia 
doskonałą jakość zobrazowania, ale w praktyce jest trudne do osiągnięcia w pobliżu maksymalnych zasięgów. W 
większości przypadków z powodzeniem można stosować test kraty, kropek i pasów CZ/B lub PAL w zależności od 
potrzeb. 

Wystarczy możliwie wiernie odtworzyć jeden z tych przebiegów, a osiągnie się b. dobry rezultat końcowy.  
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Rys. 7. Telewizyjna linia kontrolne: pasy pionowe i linia 18-ta. 
 

W mniej wymagających systemach, do adjustacji interfejsu można wykorzystać sygnał z kamery, ale wymaga to 
pewnej wprawy. W takim przypadku należy skupić się na odtworzeniu sygnału synchronizacji poziomej. 

Monitor kontrolny spełnia funkcję pomocniczą; w gruncie rzeczy stanowi on „zabezpieczenie” na wypadek 
przeoczenia zakłóceń współbieżnych (poziome, delikatne pasy), które są trudne do zauważenia przez 
niedoświadczonych instalatorów podczas oscyloskopowej kontroli sygnału wyjściowego z odbiornika. 

 
CZYNNOŚCI: 
− zapewnić sobie łączność i pomoc drugiej osoby po stronie nadawczej (opcja); 
− ustawić impedancję wejściową odbiornika stosownie do rodzaju kabla (patrz „Instalowanie nadajnika”); 
− przy wyłączonym zasilaniu zamocować odbiornik w płycie BAZY, uprzednio wysunietej z zielonego profilu; 
− złozyć BAZĘ wraz z odbiornikami;  
− wstępnie ustawić wg Tab. 1: 

a) przełącznik ZASIĘG 1 i ewentualnie ZASIĘG 2; 
b) korektory LF, MF, HF w poz. 0; 

 
 
Tab.1. TYPOWE, WSTĘPNE NASTAWY DLA KABLA UTP 4 x 2 x 0,5 (KAT. 5)-nadajiki aktywne 

Długość linii [m] przy: Nadajnik 
SW1 

Odbiornik 

CZ / B PAL Zasięg 1 Zasięg 2  LF, HF, MF 

130 ÷ 600 130 ÷ 600 poz. 2 
lub zdjęta  ZWOLNIONY MIN. 0 ÷  max 

600 ÷ 1000 600 ÷ 900 poz. 2 ZWOLNIONY MIN. 0 ÷  max 
1000 ÷ 1500 900 ÷ 1250 poz. 2 WCIŚNIĘTY MIN. 0 ÷  max 
1500 ÷ 2100 1250 ÷ 1800 poz. 1 WCIŚNIĘTY MAX. 0 ÷  max 

 
Praktyka dowodzi, że przy większych zasięgach pokrętło LF dobrze jest ustawiać w poz. zbliżonych do max. 

 
UWAGI: Przy stosowaniu innych kabli wstępne nastawy mogą nieco różnić się od podanych. 
− sprawdzić, czy nie podłączona skrętka jest wolna od obcych napięć (pomiar przewód-ziemia).  
− podłączyć skrętkę do górnych, niebieskich zacisków przyłącza na MBU (środkowy zacisk wolny). Jeżeli 

zachowanie polaryzacji w linii transmisyjnej nie jest możliwe, prawdopodobna jest zamiana przewodów, która 
skutkuje widoczną na oscyloskopie odwrotną polaryzacją sygnału wizji, zaś na monitorze, brakiem 
synchronizacji. Zamiana przewodów skrętki nie uszkodzi urządzeń; 

− podłączyć monitor 75 Ω i równolegle (przez trójnik BNC) oscyloskop z takimi nastawami, aby na ekranie 
oscyloskopu można było oglądać jedną pełną linię TV o amplitudzie 1 Vpp; 

− włączyć zasilanie modułu bazowego – zaświecą diody LED odbiorników; 
− obserwując przebieg linii TV, a szczególnie impuls synchronizacji, dokonać regulacji korektorami LF, MF, a 

następnie HF, aż do osiągnięcia przebiegu maksymalnie zbliżonego do wejściowego w nadajniku; 
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− na tym etapie regulacji może okazać się przydatna pomoc po stronie nadawczej (zmiana prekorekcji (SW1), 

zmiana obrazu testowego czy włączenie kamery); 
− obejrzeć jakość zobrazowania (dotyczy tylko obrazów testowych) na monitorze; 
− w zależności od osiągniętego rezultatu regulację przeprowadzić ponownie pamiętając, że do dobrych 

rezultatów dochodzi się metodą „małych kroków”, zwłaszcza przy niewielkim doświadczeniu w uruchamianiu 
systemów transmisji wizji w paśmie podstawowym. 

 
NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE:  

− adjustację zacząć od wstępnego ustawienia elementów regulacyjnych poniżej skalkulowanego zasięgu; 
− ostateczny wynik regulacji zależy zarówno od poprawnej kalkulacji przydatności kabla do konkretnej aplikacji, 

jak i od pewnej wprawy i doświadczenia, których nabywa się po kilku adjustacjach. 
 

3.7. Stosowanie nadajników pasywnych 
 
Zamiast nadajników aktywnych możliwe jest stosowanie nadajników pasywnych, co przekłada się na niższą 

cenę instalacji, a niekoniecznie musi dać gorsze rezultaty jakościowe. Takie rozwiązanie ma sens, jezeli: 
- wymagany zasięg nie przekracza 1200m; 
- poziom zakłóceń na trasie kabla jest niewielki; 
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe w stronę kamery jest mało ważne. 

Zalecamy następujące nastawy wstępne odbiornika TPVR-3MP przy współpracy z nadajnikami serii PV84x 
 

 
Tab.2. TYPOWE, NASTAWY DLA KABLA UTP 4 x 2 x 0,5 (KAT. 5)-nadajniki pasywne PV848 i PVSS 

Długość linii [m], 
obraz PAL:  

Nadajnik 
PV848 
(PVSS) 

Odbiornik-elementy regulacji 

Zasięg 1 Zasięg 2  
 

LF 
 

HF MF 

0 ÷ 300 PV848, PVSS ZWOLNIONY MIN. 0 3 5 
300 ÷ 600 PV848, PVSS ZWOLNIONY MIN. 3 C 4 
600 ÷ 900 PV848, PVSS WCIŚNIĘTY MIN. 1 4 0 
900 ÷ 1200 Nawias=PVSS WCIŚNIĘTY MIN. C (E) 7(8) 5(6) 

 
3.8. Zwiększanie zasięgu 

Prostym sposobem na zwiększenie zasięgu transmisji jest bezpośrednie połączenie wyjścia odbiornika TPVR-
3MP z wejściem nadajnika TPVT-3MP osadzonych OBOK SIEBIE w BAZIE, która automatycznie łączy wyjście 
odbiornika z wejściem nadajnika. Pamiętać jednak należy, że mamy tu do czynienia z transmisją analogową, 
zwykle w trudnych warunkach środowiskowych i uzyskanie zadowalającego rezultatu zależeć będzie od większej 
ilości czynników niż w przypadku jednego odcinka. 

 
Nie zaleca się stosowania więcej niż dwukrotnego wzmacniania pośredniego. 

 
Każdy z odcinków przed zestawieniem całego interfejsu powinien być adjustowany niezależnie od pozostałych. 
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4.  UWAGI KOŃCOWE 
 

Producent interfejsu deklaruje nieodpłatną konsultację w siedzibie firmy lub odpłatną poza siedzibą. Dodatkowe 
informacje i konsultacje można realizować drogą korespondencyjną lub telefonicznie. W każdym przypadku 
pożądana jest znajomość projektowanej instalacji (rodzaj i długość kabla, sposób wykorzystania pozostałych 
skrętek w kablu, środowisko pracy i.t.p. Ponadto oferujemy odpłatną pomoc przy uruchomieniu interfejsów, 
szczególnie w trudnych warunkach transmisyjnych. 
 
 
5.  W OPRACOWANIU (z tej serii): 
 

− wersje urządzeń w postaci paneli do obudowy Rack 19” (2U); 
− aktywny, średniego zasięgu interfejs transmisji wizji z automatyczną korekcją tłumienia toru (plug&play); 
− aktywny, średniego zasięgu interfejs transmisji wizji i sterowania po 1 parze skrętki. 
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Pozycje 2 i 3 są także dostępne na stronie www.polvision.com.pl w dziale „Wsparcie techniczne”. 
 
Uwagi: 
* - produkt w opracowaniu 


