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Multimedialne gniazdo abonenckie MG 203 zostało zaprojektowane na 

potrzeby systemów CATV, w których wykorzystuje się łączność przy użyciu 
komputera.  

Wyjście RTV z blokadą kanału zwrotnego służy do podłączenia odbiornika 
telewizyjnego lub radiowego.  

Wyjście DATA, służące do połączenia z modemem kablowym, umożliwia 
transmisję w kanale zwrotnym i w paśmie telewizyjnym. Poziom sygnału w całym 
paśmie jest jednakowy. 

Wyjścia gniazda charakteryzują się dużą separacją.  
Jako pokrywę można zastosować osłonę MB3, wykonaną z wysokiej jakości i wytrzymałości tworzywa 

sztucznego ABS, wzorniczo podobnej do obudowy tradycyjnego gniazda abonenckiego.  
Staranne wykonanie montażu, w oparciu o nowoczesną technologię SMD, wieloetapowa, 100% kontrola jakości 

i sprawdzenie parametrów każdego skierowanego do sprzedaży wyrobu, zapewnia wysoką niezawodność oraz 
dotrzymanie katalogowych parametrów przez wszystkie produkty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARAMETRY TECHNICZNE MG 203  (kolor etykiety: pomarańczowa kratka) 
1. Parametry tłumieniowe: 

Zakres MHz 5 - 65 88 – 108 110 - 862 
Tłumienie  sprzężenia   WE – R+TV 

dB 

>40 5 - 4 4 – 5 
Tłumienie  sprzężenia   WE – MODEM 3,6 3,6 3,6 – 4,6 
Tłumienie  przenikowe  R+TV-MODEM >25 >25 >20 
Tłumienie  niedopasowania  WE  20-17 17 17-10 
Tłumienie  niedopasowania  R+TV - 14 14 
Tłumienie  niedopasowania  MODEM 18 14-16  16-14 

2. Współczynnik skuteczności ekranowania: > 75 dB. 
3. Wejście, wyjścia: impedancja niesymetryczna 75Ω, wtyki żeńskie „F” zgodne z IEC 169-24. 
4. Korpus gniazda: odlew stopu ZnAl pokryty galwanicznie Zn. 
5. Wymiary (z przyłączami): 62,0 x 48,0 x 17,5mm. 
6. Wykonania gniazda: MG 203 – korpus bez osłony; M203n – wykonanie natynkowe z obudową z tworzywa 

ABS. 
 
Wszystkie elementy bierne CATV produkcji PTH „MATT”  spełniają wymagania Ministerstwa Łączności na „Elementy składowe sieci telewizji 

kablowych” określone w zał. Nr 21 do Rozp. Min. Łączności z dn. 04.09.1997r.,  
normy UE EN 50083-1, EN 50083-2, EN 50083-4 oraz są zgodne z dyrektywą UE w zakresie RoHS.  

Charakterystyki częstotliwościowe gniazda MG 203 
Tłumienie sprzężenia WE – RTV i tłumienie 

niedopasowania WE 
Tłumienie sprzężenia WE – DATA i tłumienie 

niedopasowania WE 

 

 


