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DigiNova är ett resultat av flera års utvecklingsarbete inom Televés. Det som har gett DigiNovan en sär-
ställning är att man lyckats förena och förstärka flera viktiga parametrar inom antennteknologin såsom 
brus, störningsskydd, filterteknik och givetvis kraven på mekanisk stabilitet.

En kvalitetsantenn från Televés

DigiNova
För villa, husbil, camping och båt

Art.nr: 196 00 41
Benämning: Antenn DigiNova. Ref: 1441
E-nummer: -
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Förutom sina förnämliga mottagningsegenskaper är Diginova 
på många sätt unik även på andra plan såsom:

 Vibrationstestad, kraftig mekanik för många års 
 drift även i orkanstyrka eller på mobilt fordon.

 Smart konstruktion genom kombinerad lågbrus-
 förstärkare och inomhusenhet

 Testad och godkänd enligt Europeiska normer

 Skyddad och avprovad i eget laboratorium mot  
 späningsspikar och åska. 

Diginova följer samtliga tillämpliga normer och bestämmelser såsom EMC-
direktiven, CE och EN50083-2

Beskrivning

Mottagarantennen är uppbyggd kring en 10 elements Yagi-
antenn med reflektor för riktverkan framåt. Antenn-elemen-
ten är inbyggda i kretskortet och har optimerats genom da-
tor-simuleringar. Diginova tar emot både FM, DAB, VHF och 
UHF med DVB-T-signal. Antennförstärkning ligger på 7 dB 
och dipolförstärkare har integrerats med ytterligare 12 dB 
förstärkning. Denna kännetecknas av låg strömförbrukning, 
hög driftsäkerhet och mycket lågt brustal. Dipolförstärkaren 
kan drivas av bilens 12 volts system och medföljande inmat-
ningsfilter. Hemma använder man med fördel den kombi-
nerade nätdelen och lägenhetsförstärkaren Ref: 5457, som 
ger ytterligare 20 dB i förstärkning. Kombinationen lågbrusig  
dipolförstärkare och en högeffekts inomhusförstärkare ger en 

mycket hög flexibilitet. 

Användning

Antennen kan användas mobilt, i båt eller bil med 19 dB i 
förstärkning. I hus, villa och lägenhet när extra hög utnivå/för-
stärkning krävs, används den kombinerade nätdelen och för-
stärkaren. Totalt ger detta upp till hela 32 dB i förstärkning.

Uppbyggnad

För bästa mottagning används en patenterad Microstrip-
teknologi. Mottagning av FM och BIII kommer från tryckta 
dipoler i själva kretskortet. Genom en bypass-funtion fung-
erar Diginova såsom en passiv antenn om drivspänningen 
skulle försvinner.

Unika egenskaper
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Konstruktion
Mekanisk konstruktion

Genom att både dipol och reflektor integrerats i plasthöljet, blir 
antennen diskret och dessutom tåligare mot vibrationer och 
vind. Störningsskydd och riktverkan gynnas av den mycket 
kraftiga reflektorn i Zamac-metall. Denna fungerar samtidigt 
som ett vridbart antennfäste för både vertikalt och horisontalt 
montage beroende på vilken sändare man vill ta emot.

Digital mottagning DVB-T

Diginova kan ta emot både analoga och digitala signaler. Kon-
struktionen med 8 element + reflektor och dipol är dock opti-
merad för vårt Skandinaviska digitala 8K-system. 

Inbyggd lågbrusförstärkare, MRD

Den inbyggda förstärkaren kallas MRD, vilket står för ”Margin 
Raising Device” och drivs av 12 eller 24 volt. Den är skyddad 
av ett skärmande och vattenavvisande hus i metall. BIII och 
FM filtreras igenom passivt i MRD-enheten.

Utgångsförstärkare och nätdel

Diginova kan anslutas mobilt i fordon genom ett medföljande 
inmatningsfilter för 12 eller 24 volt (DC). För villor där många 
uttag kräver extra hög förstärkning används den kombine-
rade 230 volts nätdelen och förstärkaren Ref: 5457. Förstärk-
ningen på denna är reglerbar mellan 2–20 dB.

Skyddsklass

Antennhuset är tillverkat i en välbeprövad ABS-plast med 
skyddsklass IP-22. Då elektroniken är skyddad och avrin-
ningshål har placerats på strategiska ställen kan inte Digi-
nova skadas av regn eller fukt.

Montage

Det kombinerade fästet och reflektorn är konstruerat för enk-
last möjliga installation. Det passar maströr upp till 50 mm i 
diameter. Fästet är vridbart för både horisontell och vertikal 
mottagning.



En perfekt antenn för de som önskar en 
diskret antenn hemma, men ändå stark 
mottagning.

Ett mycket kraftig fäste medföljer vilket 
gör DigiNova lämplig även för svåra för-
hållanden på bil, båt eller vid kraftig blåst.

Dipolförstärkaren är HF-tät och skyddad 
mot fukt/väta genom ett gjutet metallhus 
i Zamac. Anslutning sker genom  
F-kontakt.
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Sammanfattning...

För extra hög förstärkning i villa med 
många antennuttag kan den med-
följande kombinerade nätdelen och 
förstärkaren Ref: 5457 användas. 

Den kombinerade reflektorn och fästet 
ger både bra riktverkan och bra fram/
backförhållande för digital-tv.

Den kombinerade reflektorn och fästet 

BIII –
UHF –

Förstärkning (Läge 12 volt)
Antenn = 7 dB (Max)
Inbyggd förstärkare = 12 dB
Extern förstärkare (12 V) = 20 dB (0–12 dB)
Totalt = 27–39 dB

Förstärkning (Läge 0 volt)
Antenn = 7 dB (Max)
Inbyggd förstärkare = 0 dB
Extern förstärkare (0 V) = 20 dB (0–12 dB)
Totalt = 15–27 dB

OBS! Spänningmatas alternativt med 12–24 V eller via medföljande inomhusförstärkare.

0 V/12 V DC

230 V

12 V
AV/PÅ
12 V12 V

AV/PÅAV/PÅ

Exempel på inkoppling med nätdel och extraförstärkare Ref: 5457

Exempel på inkoppling med inmatningsfilter

+– +– +–
12... 24 V

Anslutning spänningsinmatningsfilter
Brun = positiv (+)
Blå = negativ (–)

12 V/24 V DC

Förstärkning
Antenn = 7 dB (Max)
Inbyggd förstärkare = 12 dB
Totalt = 19 dB

OBS! Spänningmatas alternativt med 12–24 V eller via medföljande inomhusförstärkare.




