
Antena TV szerokopasmowa 
2LOG HV – 32 elementowa 

 
 

Kanały 
pracy 

6-60 
(174-230; 

470-790 MHz) 

 

 

Polaryzacja 
VHF: pionowa 
UHF: pozioma 

Zysk 4-10 [dBi] 

VSWR <2,0 

Impedancja 
wyj. 

75 [Ω]  

Złącze 
sygnałowe 

śrubowe 

Obsługiwan
e 

technologie 

DAB+, DVB 
T/T2 

Ilość 
elementów 

32 

Nośnik 
(profil) 

Aluminium 
12x18x1 [mm] 

Wymiary 
po złożeniu 

1175 x 310 x 
855 [mm] 

Masa netto 1,1 [kg] 

Producent: Elektrotechnika Jerzy Barczak 
40-635 Katowice ul. Łowiecka 13 

poczta@barczak.com.pl  Tel. +48 (32) 202 99 84 
 

 



Instrukcja montażu i bezpiecznego użytkowania 
1. Z puszki znajdującej się na przodzie anteny należy zerwać plastikowy kluczyk, który będzie pomocny przy skręcaniu 

elementów anteny. Elementy należy mocować rosnąco, zgodnie ze zdjęciem na drugiej stronie instrukcji. 
2. Proszę przygotować przewód koncentryczny (dostępny opcjonalnie), który należy podłączyć do anteny zgodnie z 

instrukcją poniżej, zależnie od zakupionego modelu. Minimalna potrzebna długość przewodu koncentrycznego 75 Ohm 
do przeciągnięcia przez belki nośne anteny 1,3 – 1,5 m. 

3. Uchwyt antenowy umożliwia regulację w pionie. Nakrętki znajdujące się przy uchwycie są pod klucz „10”. 
4. Należy chronić antenę przed upuszczeniem, wstrząsem oraz innymi czynnikami mogącymi negatywnie wpłynąć na 

produkt i jego funkcjonowanie. 

WERSJA ANTENY ZE WZMACNIACZEM: 

 

1. Zsunąć puszkę (osłonę wzmacniacza) z anteny; 
2. Odkręcić nakrętki mocujące płytkę wzmacniacza z anteną. 
3. Wprowadzić i przeciągnąć kabel koncentryczny 75 Ohm przez 

belki nośne, które przy uchwycie oraz na środku anteny są 
zakończone zatyczką plastikową z otworem. 

4. Na łączeniu dwóch połówek anteny zastosować pętlę z kabla 
koncentrycznego o promieniu zgodnym z zaleceniem 
producenta kabla – pozwoli to zachować najlepsze parametry 
sygnału przesyłanego kablem do odbiornika. 

5. Przygotować kabel koncentryczny zgodnie z rysunkiem poniżej, 
przykręcić go do płytki wzmacniacza. 

 

 
6. Przykręcić płytkę wzmacniacza do anteny. 
7. Nałożyć plastikową osłonę wzmacniacza. 
8. Drugi koniec kabla koncentrycznego połączyć z separatorem 

zasilacza sieciowego (12 V / 100 mA). 
 

 
 

 

WERSJA ANTENY BEZ WZMACNIACZA: 

 

1. Postępować zgodnie z punktami 1-5 włącznie z instrukcji do 
wersji anteny ze wzmacniaczem następnie przejść do punktu 
poniżej. 

2. Oplot przewodu koncentrycznego przykręcić do belki anteny, 
przez którą przeprowadzony jest przewód. 

3. Żyłę środkową przewodu przykręcić do drugiej belki anteny. 
4. Do drugiego końca kabla zamocować wtyk antenowy. 

 

 
 

Dziękujemy za zaufanie oraz wybór produktów firmy Barczak. Jesteśmy przekonani, że spełnią one Państwa 
oczekiwania. Życzymy Państwu dobrego odbioru i zadowolenia z pracy anteny. 


