
ATP-101LBR,DBR
Převodník videosignálu z koaxiálu na kroucený pár (twist) - přijímač

Popis

Charakteristika

ATP-101LBR převádí signál ze symetrického krouceného vední (twist) na koaxiální kabel. Převodník má
zlepšené přenosové vlastnosti, má rozšířen rozsah napájecích napětí a obsahuje přepěťovou ochranu 

Pro korekci útlumu kabelu na vyšších kmitočtech jsou u tohoto výrobku použity třípásmové plynule laditelné 
kmitočtové korektory, pro kompenzaci stejnosměrného útlumu kabelu je zde regulátor zisku.

Max. ss souhlasné napětí na TP lince: 5 V (přepěťové ochrany na vstupech)

 Impedanční 
přizpůsobení twistu je řešeno jako regulovatelné a z výroby je nastaveno na hodnotu 100 . Výstup je 
nesymetrický pro koaxiální kabel s charakteristickou impedancí 75 . Pro připojení vstupu a napájecího zdroje 
slouží šroubovací svorky, výstup je na BNC konektor. 

 ATP-101LBT(DBT): Vysílač převodníku z koaxiálu na kroucený pár bez galvanického oddělení, jednoduchá 
                                       korekce útlumu přepínačem.

Regulace ss zisku: 0...+15 dB
Korekce LF: zisk/frekvence 0...+5 dB / 1 MHz viz graf
Korekce MF: zisk/frekvence 0...+20 dB / 3 MHz viz graf
Korekce HF: zisk/frekvence 0...+36 dB / 4,4 MHz viz graf

Max. výstupní napětí : 4,6 V šš, na zátěži 75






Podobné výrobky (podrobnosti na www.ekpz.cz):

Napájecí napětí: 11,5 - 37 V= stejnosměrných 
8,5 - 26 V~ střídavých, efektivní hodnota

Odběr proudu: max. 140 mA při 12V=
max. 60 mA při 30V=
max. 120 mA při 24V~, efektivní hodnota

Max. vstupní diferenční napětí: 3,7 V šš

Vstupní impedance: 100
Výstupní impedance: 75

Připevnění: - Samostatný volně ležící plošný spoj se čtyřmi otvory 3mm pro
  připevnění šrouby nebo pro samolepící nožičky
- Miniaturní kovový kryt  mm (d x š x v) s černým lakem
  pro montáž volně / DIN lišta / 19" rámy „RAM”
  

ATP-101LBR(DBR) je přijím

Zařízení 
vstupu 

krouceného páru (dále jen TP linky), výstupu videosignálu i napájení.

ač ze sady převodníku videosignálu na kroucený pár s potlačením symetrických 
rušení až o -100dB, regulací zisku, precizní 3-pásmovou frekvenční kompenzací a přepěťovou ochranou (ve 
spojení s vysílačem řady ATP). 

Zařízení nerozlišuje polaritu napájecího napětí, lze ho 
napájet jak střídavým, tak i stejnosměrným napětím v rozsahu uvedeném níže.

TP-101EBOR(DBOR):   Přijímač převodníku videosignálu z krouceného páru na koaxiál s opticky izolovaným 
                                       vstupem TP linky, výstupem a napájením, třípásmová korekce útlumu + regulace zisku. 
PTP-101MPT(DPT):       Vysílač, pasivní převodník videosignálu z koaxiálu na kroucený pár na bázi 
                                       transformátoru.

 (VIDEO OUT)

Napájecí konektor: Vyjímatelné šroubovací svorky
Výstupní konektor (VIDEO OUT): BNC
Vstupní konektor(TP IN): Vyjímatelné šroubovací svorky

72 x 56 x 23

(plastový držák pro připevnění k DIN liště je součástí balení)

Rozměry: 72 x 56 x 23 mm (d x š x v)
Rozsah provozních teplot:

Dosah až 1500m při použití kabelu UTP CAT5e.
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© 2011

R

Kódy: 0011600, 0011601

- 1 -http://www.ekpz.cz Rev. 10.1.2011



ATP-101LBR, DBR
R

Kódy: 0011600, 0011601

- 2 -http://www.ekpz.cz

kmitočtové charakteristiky korektorů soustavy

ATP-101LBT+ATP-101LBR, přepínač na vysílači v poloze LOW
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kmitočtové charakteristiky korektorů soustavy

ATP-101LBT+ATP-101LBR, přepínač na vysílači v poloze HIGH
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Ovládací prvky a konektory

obr.1:  Pohled zepředu na ATP-101LBR (kód 0011600) obr.2:  Pohled zezadu na ATP-101LBR (kód 0011600)

obr.3:  Pohled shora na ATP-101DBR (kód 0011601)
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-   
  Přítomnost napájecího napětí je indikována svitem této LED diody.

-   
  Rozsvícení této LED diody signalizuje správnou úroveň a kvalitu synchronizační směsi videosignálu.
  Pokud poblikává, je vstupní videosignál značně zarušen. 

- 
  Nerozlišuje polaritu. Rozsah napájecího napětí a odběr proudu je uveden na straně 1

- 
  Tato svorka je propojena na kostru BNC konektoru (výstup videosignálu) a plechový kryt verze „LBR”. 
  Je to zároveň nulový potenciál obvodů převodníku. Používá se ve výjimečných případech pro připojení 
  stínění kabelů FTP/STP nebo jednoho volného krouceného páru v kabelech UTP, pokud jsou v lokalitě
  velké problémy s rušením.  Stínění a volné 
  páry xTP kabelů se zapojují pouze těmito dvěma způsoby:
    a) pouze u přijímače, na straně vysílače je stínění (volné páry UTP) nezapojené
    b) u přijímače a zároveň u vysílače
  , jinak hrozí zvýšený průnik rušení do obrazu.

LED „POWER ON”

LED „VIDEO OK”

PŘÍVOD NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ

SVORKA „GND SHLD”

Použijte tuto svorku pouze v nejnutnějších případech!

NIKDY nezapojujte stínění pouze u vysílače
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6

7

- 
  Vstup diferenciálního signálu od vysílače. Pozor, signál je pólován (+ / -). Na staně vysílače musí 
  být kabel připojen do stejné svorky jako na přijímači (+ na +, - na -). Přepólování kabelu není na 
  závadu, signál bude pouze invertovaný, takže na monitoru neuvidíte žádný obraz, případně občasné 
  blikání.

- 
  Zelenožlutý kabel zakončený montážní vidlicí pro připojení ke kvalitnímu uzemnění v místě instalace. 
  Je nutné jej zapojit pro správnou funkci vnitřní přepěťové ochrany převodníku. 

-   
  Výstup kompozitního PAL/NTSC videosignálu. Impedance 75

-   
  Tímto regulátorem se nastavuje vstupní paralelní impedance zakončovacího odporu TP linky. Z výroby 
  je nastavena na 100 (impedance standardních kabelů UTP/FTP/STP). 

  Z toho plyne, že po každé změně tohoto regulátoru je vždy nutné ostatní regulátory znovu nastavit! 
  Pokud jej omylem „rozladíte”, lze jej velmi snadno vrátit do původní polohy. Odpojte napájecí napětí a 
  TP linku z převodníku, na svorky TP INPUT připojte běžný ohmetr a regulátorem nastavte zpět 
  hodnotu 100 . 

- 
  Tento regulátor slouží pro nastavení stejnosměrného zesílení signálu až o +15dB. 
  Postup nastavení přijímače bude popsán dále.

- 
  Tento regulátor slouží pro nastavení zesílení frekvenčního pásma kolem 4,4MHz až o +36dB. 
  Postup nastavení přijímače bude popsán dále.

- 
  Tento regulátor slouží pro nastavení zesílení frekvenčního pásma 2-3MHz až o +20dB. 
  Postup nastavení přijímače bude popsán dále.

- 
  Tento regulátor slouží pro nastavení zesílení frekvenčního pásma od 100kHz až o +5dB. 
  Postup nastavení přijímače bude popsán dále.

- 
  V této verzi přijímače není tento regulátor použit. Jedná se o speciální filtr, který zesílí pouze barvonosný 
  kmitočet videosignálu. Tím je možné dosáhnout kompenzace útlumu signálu na UTP kabelu o délce až 
  2000m. Filtr bude doplněn v dalších verzích přijímače.

- 
  4x montážní otvory průměru 3mm pro připevnění k podložce. Pozor, otvory jsou prokovené a jsou 
  propojené s mínus pólem napájení !

TP INPUT 100

UZEMNĚNÍ

VIDEO OUT

REGULÁTOR „EOL imp.”

Používá se velmi vzácně v 
  případech, kdy připojený kroucený kabel nemá správnou impedanci 100 , což způsobí na obraze 
  horizontální zdvojení objektů, tzv. „duchy”. Pokud tento jev nenastane, v žádném případě s tímto 
  regulátorem neotáčejte, má velký vliv na všechny ostatní korektory na předním panelu přijímače!

REGULÁTOR „DC GAIN”

REGULÁTOR „HIGH”

REGULÁTOR „MID”

REGULÁTOR „LOW”

PŘÍPRAVA NA REGULÁTOR „COLOR Burst”

Montážní otvory
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Žlutý signál - vstupní videosignál do vysílače (svislé barevné a jasové pruhy)
 - výstupní signál z přijímače (zakončený 75 )Modrý signál

© 2011 Rev. 10.1.2011
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Ukázka kompenzace videosignálu

Použitá sestava převodníku:   ATP-101LBT + ATP-101LBR
Použitý kabel:                          Nestíněný UTP kategorie 5e
Délka kabelu:                          1500m
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obr. 6: Příliš překompenzováno:
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Připojení a použití

1. Nejprve připojte napájecí napětí v rozsahu specifikovaném na straně 1. Musí se rozsvítit modrá LED dioda
    na předním panelu. Pokud nesvítí, voltmetrem změřte, zda napájecí zdroj dává správnou velikost napětí.
    
2. Regulátory korekcí a zisku nastavte doleva na minimální přenos (tak jsou nastavené z výroby), regulátor 
    zakončovací impedance na zadním panelu nenastavujte, je již z výroby nastaven na 100 . 
    
3. Do svorek „TP INPUT” připojte kroucený pár. D

4. Do konektoru VIDEO OUT připojte libovolný monitor se vstupem kompozitního PAL videosignálu nebo
    jiné zařízení pro zpracování obrazu.
5. Regulátorem stejnosměrného zisku (DC GAIN) otáčejte doprava, až se na monitoru objeví co nejvíce
    vyhovující obraz, ale nepřesvětlený (patrně bude černobílý a rozmazaný). Měla by se rozsvítit nebo blikat 
    žlutá LED dioda „VIDEO OK”. Pokud je videosignál v pořádku, musí dioda svítit trvale, když poblikává 
    nebo nesvítí, je úroveň signálu nízká a na monitoru nebude pravděpodobně vidět žádný obraz nebo bude 
    značně zkreslený. Korekce a regulátor zisku mají na tuto indikaci vliv, je sledován výstupní signál, takže 
    se kvalita videosignálu po správném vykompenzování výrazně zlepší. 
    Ideální způsob nastavení úrovně videosignálu je pomocí osciloskopu: Namiřte kameru na co nejsvětlejší 
    plochu nebo přímo na zdroj světla a pomocí osciloskopu nastavte regulátorem „DC GAIN” mezivrcholovou 
    úroveň 1 až 1,1 V.
6. Po úpravě stejnosměrné úrovně videosignálu pokračujte v nastavení frekvenční kompenzace útlumu 
    způsobené délkou (ve skutečnosti kapacitou) kabelu TP linky: 
    a) Začněte u regulátoru „HIGH”. Otáčejte s ním pomalu doprava, až se začně v obraze objevovat barva. 
    b) Při prvním náznaku barvy přejděte k dalšímu regulátoru „MID”. Otáčejte s ním opět pomalu doprava, až 
        se vám bude obraz zdát nejlepší. Nesmí se zvýraznit nebo zhoršit deformace obrazu. 
    c) Pak pokračujte na poslední regulátor „LOW”. Tím se snažte „narovnat” vertikální kontury objektů v 
        obraze. Nastavte jej tak, aby vertikální čáry (hrany) v obraze byly co nejrovnější. 
    d) Tento postup opakujte postupně tak dlouho, až se vám bude obraz zdát vyhovující.
        Jednotlivé regulátory se vzájemně částečně ovlivňují, proto je nutné po nastavení jednoho následně 
        lehce doladit oba zbývající. Případně korigovat stejnosměrný zisk regulátorem „DC GAIN”.

Správné nastavení korekčních prvků v místě instalace není vůbec jednoduché, především závisí na místních 
podmínkách a charakteru obrazu. Ideální způsob nastavení je pomocí osciloskopu. Na stranách 5 a 6 je 
ukázka průběhu videosignálu, jak je vidět na obrazovce osciloskopu. Žlutý průběh je vždy ideální videosignál, 
tak jak vstupuje do vysílače. Modrý průběh je výstupní videosignál z přijímače. Obr. 4 ukazuje průběh 
videosignálu (modrý) se správnou stejnosměrnou úrovní (regulátor DC GAIN je správně nastaven), ale zcela 
nevykompenzovaný regulátory „HF GAIN”. Na obr. 5 je signál správně vykompenzovaný (obraz je nejlepší 
jaký může být), na obr. 6 je kompenzace příliš silná a obraz je deformovaný.

Obecně při pohledu na obraz na monitoru lze říci, že regulátor „LOW” ovlivňuje především vlnky a velké 
deformace vertikálních čar a hran, regulátor „MID” ovlivňuje úzké kontury, drobné vlnky a detaily objektů a 
regulátor „HIGH” pak především barvu a nejjemnější detaily obrazu.

Když se v obraze objevují nebo problikávají barevné skvrny a falešné barvy, někdy doprovázené i 
horizontálním trháním obrazu, zkuste připojit stínění nebo jeden volný pár kabelu do svorky „GND SHLD”. 

Pokud si nejste jisti správným nastavením regulátorů a kompenzace, nebo se vám vůbec nedaří přijímač 
nastavit, zavolejte nám a my vám ZDARMA přijedeme převodníky na vaši aplikaci nastavit. 
Kamkoliv v rámci ČR.


Přečtěte si prosím důležité informace o tomto regulátoru na straně 4!

Na straně 3 si prosím přečtěte více o podmínkách a způsobu připojení této svorky!

Při délce použitého kabelu TP linky nad 900m (kabel UTP Cat5e) nezapomeňte přepnout zisk vysílače 
ATP-101LBT(DBT) (přepínač ”GAIN” na předním panelu) do polohy „HIGH”, jinak nepůjde optimálně 
vykompenzovat útlum signálu na přijímači! 

Na polaritě napětí nezáleží, zařízení lze napájet stejnosměrným i střídavým napětím.

bejte na správnou polaritu propojení s přijímačem. 
    Na rozdíl od napájecího napětí je zde polarita rozlišována. Na staně přijímače musí být kabel připojen do 
    stejné svorky jako na vysílači (+ na +, - na -). Přepólování kabelu není na závadu, signál bude pouze 
    invertovaný, takže na monitoru neuvidíte žádný obraz, případně občasné blikání.

Při použití méně kvalitního kabelu se tato rozhodující délka 
zmenšuje, u kvalitnějšího kabelu (Cat 6,7) naopak zvětšuje.

© 2011 Rev. 10.1.2011
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          ATP-101DBR, 

          ,  přijímač, převodník videa koax/twist, dosah 1500m, silná přepěťová ochrana
                        

0011601  přijímač, převodník videa koax/twist, dosah 1500m, silná přepěťová ochrana
                        (Samostatný volně ležící plošný spoj se čtyřmi otvory 3mm pro připevnění)

0011600 ATP-101LBR
(Kovový kryt 72 x 56 x 23 mm (d x š x v))

Obj. kód                    popis

Informace pro objednání:

Kompatibilita s vysílači

K přijímači ATP-101LBR(DBR) lze připojit nejen vysílač nové řady ATP, ale i pasívní vysílače a Baluny. 
Zde je přehled kompatibilních vysílačů:

100% kompatibilní. Použitelná délka kabelu UTP Cat5e 0-600m. Ne příliš vhodná kombinace,
                          pasívní vysílač neposkytuje kvalitní symetrický signál a sestava není tak odolná vůči rušení.

100% kompatibilní. Použitelná délka kabelu UTP Cat5e 0-600m. Ne příliš vhodná kombinace,
                          pasívní vysílač neposkytuje kvalitní symetrický signál a sestava není tak odolná vůči rušení.

Zcela nekompatibilní
Zcela nekompatibilní
100% kompatibilní. Použitelná délka kabelu UTP Cat5e 0-1500m. Ideální sestava.
100% kompatibilní. Použitelná délka kabelu UTP Cat5e 0-1500m. Ideální sestava.

Přijímač ATP-101LBR(DBR) je kompatibilní i s řadou aktivních a pasívních vysílačů jiných výrobců, takže může 
díky svým skvělým paramterům (především rozsahem komepnzace a potlačením symetrických rušení, CMRR)
pomoci zlepšit přenos signálu a tím kvalitu obrazu na stávajících instalacích kamerových systémů.

PTP-101MPT

PTP-101DPT

NTP-1PTx
NTP-1ATx
ATP-101LBT
ATP-101DBT

Každé balení obsahuje příchytky na DIN lištu   Příprava do 4 sekund                Snadné a pevné uchycení                  Osazení podle potřeby

Základní balení            Montážní sada     Příprava do 30-ti sekund                     Snadné a pevné uchycení        Osazení podle potřeby

Univerzální montáž na DIN lištu a do 19" rozvaděče

Snadno a rychle do 19" rozvaděče

Snadno a rychle na DIN lištu




