
        zwrotnice i rozdzielacze multimedialne RTV/DATA 

 

 

PTH „MATT” produkuje szeroki asortyment biernych elementów wykorzystywanych w nowoczesnych 

sieciach TVK. Oprócz typowych gniazd abonenckich wytwarzane są również różne zwrotnice abonenckie 

realizujące czasami bardzo złożone funkcje rozdziału sygnału kablowego -  głównie w przypadku świadczenia 

usługi dostępu do internetu za pomocą modemu kablowego.  

Poniżej przedstawiamy produkowane przez PTH MATT zwrotnice multimedialne. Wyjście do Modemu 

(DATA) jest wyjściem tzw. zaawansowanym, gdzie sygnał w paśmie Kanału Zwrotnego (5-65 MHz lub 5-85 

MHz) ma niskie tłumienie (zazwyczaj 0,5 – 1,5 dB), a w paśmie dosyłowym do abonenta (110—862 MHz  

lub 105-1000 MHz) - wyższe (4-10 dB).  Oferowane są zwrotnice multimedialne zarówno 2-drożne 

(RTV/DATA), jak i 3-drożne  (2xRTV/DATA lub RTV/2xDATA). 

Odmianą zwrotnicy multimedialnej jest  nakładka (MDA 3201) na typowe gniazdo RTV, dzięki czemu 

uzyskuje się funkcję gniazda multimedialnego bez potrzeby wymiany samego gniazda. 

Interesującą ofertą jest również zespół dwóch diplexerów (MDK – w jednej obudowie / MDK2201  

lub w dwóch obudowach / MDK210), dzięki którym można „udrożnić” kanał zwrotny bez potrzeby wymiany 

jeszcze dobrych, często markowych, wzmacniaczy budynkowych.  

W tabeli poniżej pokazano równie przykładowe charakterystyki częstotliwościowe 

wybranych zwrotnic.  

Wszystkie zwrotnice multimedialne w korpusach prostopadłościennych przystosowane 

są do montażu natynkowego, mogą być osłonięte estetyczną pokrywą wykonaną 

z tworzywa sztucznego ABS (foto obok). 

Tak pełna oferta pozwoli na pewno znaleźć Państwu interesujący produkt, jeżeli jednak okazałoby się,  

że nie ma go wśród naszych wyrobów, prosimy o kontakt - być może posiadamy taki produkt, tylko  

nie jest on obecnie prezentowany lub nie posiadamy go w ofercie, ale gotowi jesteśmy go dla Państwa 

wykonać. 

Ze szczegółowymi parametrami można zapoznać się w kartach katalogowych  poszczególnych 

wyrobów dostępnych także na stronie internetowej www.gniazda.com.pl lub www.matt.com.pl. 
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Zwrotnica 2-wyj. 

– udrożnienie KZ 
MDK 2201 MDK 210 

 

 

 Zwrotnica 2-wyj. 

 RTV / DATA 
MDZ 2102 

MDZ 211 

MDZ 215 

MDZ 216  

Zwrotnica 2-wyj. 

 RTV / DATA 
MDO 2110  

 

 

 Zwrotnica 2-wyj.  

RTV / DATA 
MDR 2105 MDZ 268 

 

 

 Zwrotnica 2-wyj. 

RTV / DATA (węższe pasmo dosyłowe) 
 

MDZ 213 

MDZ 214 

 

 

Zwrotnica 3-wyj.  

2xRTV / DATA  
MDZ 3105  

 

Zwrotnica 3-wyj. 2xRTV / DATA 

(węższe pasmo dosyłowe) 
 MDZ 313 

 

 

Zwrotnica 3-wyj.  

RTV / 2xDATA (KZ 65 MHz) 
M2DR 3104 M2DZ 307 

 

 

 Zwrotnica 3-wyj. 

 R / TV / DATA 
MDP 3110  

 

 

Adapter multimedialny  3-wyj.  

2xRTV / DATA (KZ 65MHz) 
MDA 3201  


