
GUT Antennecontactdozen met een grotere hoogfrequent dichtheid

GUT 1 Serie

• Verbeterde EMC eigenschappen door binnen Klasse A + 10 dB (LTE safe) te blijven

• Snelle en betrouwbare klemtechniek ook bij verschillende kabeldiameters

• Kabelknikbescherming door afgeronde vorm van de behuizing

• Geschroefde binnenader voor een zekere kabelbevestiging

• Stabiele gietaluminium behuizing
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De nieuwe ASTRO antennecontactdoos - LTE safe

Door de komst van 4G netwerken, worden frequenties tot 700 MHz ook voor LTE overdracht gebruikt. 

Daardoor wordt dit frequentiebereik zowel in kabeltelevisie netwerken alsook in mobile netwerken gelijktijdig gebruikt. 

Vanwege gemeenschappelijk gebruik van deze frequenties kunnen er storingen in de kabeltelevisie netwerken optreden door 

interferentie van LTE netwerken.  

Door de komst van 4G netwerken gebruiken providers frequenties tot 700 MHz ook voor LTE overdracht. Daardoor wordt dit 

frequentiebereik gelijktijdig in zowel kabeltelevisienetwerken als in mobiele netwerken gebruikt. Vanwege dit gemeenschappelijk 

gebruik en door interferentie van LTE netwerken, treden er mogelijk storingen in de kabeltelevisienetwerken op.  

De verlaging van het frequentiebereik heeft dus gevolgen voor 

kabelexploitanten en gebruikers van draadloze microfoons. 

De kabelnetwerken moeten daarom tegen instraling 

worden beschermd. Veel exploitanten stellen al restricties op 

het gebruik van toegepaste materialen en zij eisen Klasse A+ 

coaxkabels. Ook de antennecontactdoosfabrikanten worden 

geconfronteerd met hogere EMC eisen. Bij in-home installaties 

zijn de signaalniveaus relatief gering  en daardoor sterk ge-

voelig voor storingen. Een grote hoogfrequent-dichtheid voor 

antennecontactdozen betekent dus een grotere bescherming 

tegen instraling van LTE signalen. 

Astro reageert op deze eis met een volledig nieuw ontwikkeld antennecontactdoos chassis. Het chassis geeft een significant 

verbeterde hoogfrequentdichtheid en daardoor een aanzienlijk betere bescherming tegen ongewenste instraling van LTE signalen 

in het kabelnetwerk. Astro beoogde de klasse A+ met minstens 10 dB te verbeteren en dit is gelukt.

Bewezen kwaliteitskenmerken

Neemt u voor meer informatie contact op met onze binnendienst via tel. 038 – 4296 200 of info@hemmink.nl

De binnenader wordt geschroefd.
Iedere kabel wordt veilig bevestigd 
(ongeacht oud of nieuw, dik of dun)

Trekontlasting ook bij 4 mm kabeldiameter

De aansnijmaten staan vermeld

Veel ruimte voor het invoeren van kabel

EAN code afgebeeld

Kabelinvoer is afgerond:
de gevraagde buigstraal
wordt aangehouden

Flexibele kap past zich aan verschillende kabels aan


