
Gode råd! 

Nu hvor vores antenneanlæg er blevet ombygget, har det stor betydning for 
billede og lydkvalitet at nedenstående er i orden. 

Allerførst skal man naturligvis sørge for at Tv er korrekt tilsluttet. Sørg for at 

tilslutte antenne stikket fra dit vægudtag (Uden om evt. splittere, 
antenneforstærkere m.m.) direkte til boksens antenne indgang. Det vil altså 

sige at (når man har en digital boks) skal antenne stikket ikke direkte i 

fjernsynet men i boksen). På den måde kan man hurtigere udelukke eventuelle 
problemer med installationen. 

For at kunne se digitalt TV er det vigtigt at din antenne installation er i orden. I 

langt de fleste tilfælde skyldes problemer med at modtage digitalt TV dårlige 
kabler, stik, antenneforstærkere og andre udefrakommende forstyrrelser. Der 

er mange støjkilder i det moderne hjem. Trådløse telefoner, trådløst 
hjemmenetværk og indstråling fra det terristiske net DVB-T osv. Derfor er det 

også vigtigt at denne støj ikke kommer ind og forstyrrer dit kabel-tv signaler. 

De største syndere er: 

 ”Plastik vinkel stik”  

 Dårligt samlede kabler  
 Utætte kabelsamlinger  

 Indstråling af lysnetstøj i antennekablet, specielt hvis antennekablerne 
ikke er dobbeltskærmede  

 Indstråling af andre uønskede signaler (DVB-T m.m.)  

Med digitale signaler er signalkvalitet faktisk vigtigere end nogensinde. Med 

analoge signaler vil du opleve at signalet stadig kan ses med ringe signal, men 
har du ikke et godt signal med digital tuner, så fryser billedet / mosaik og der 

kan forekomme lyd udfald. Man kan også opleve at nogle kanaler ikke længere 
er tilgængelige / sort skærm. 

 
HF-tæt installation 

Et meget vigtigt nøgleord for antenneinstallationer er HF-tæthed. Hvis 
anlægget er HF-tæt er du beskyttet mod at miste signal, men endnu vigtigere 

ikke forstyrres af elektronisk støj fra andre apparater. I et HF-tæt anlæg, hvor 
der er brugt de rigtige kompponenter, vil der næsten ikke være tab af signal 

styrke, og signalet vil blive leveret rent til din modtager. 

Korrekte kabler / stik er vigtige 

Der er mange årsager til HF utæthed, men der er specielt to der gør sig 



gældende: 

Den første er det gamle "Plastik vinkel stik" 

 

Dette stik må ikke længere benyttes i en moderne antenne installation. Dette 

skyldes bl.a. at monteringsskruen der fastholder inderledningen fungerer som 
en "stueantenne" og opfanger de luftbårne signaler og blander dem med de 

kabelbårne signaler i anlægget.  

Disse skal erstattes med dobbeltskærmet ledning med støbte fabriksmonterede 
stik eller antennestik i metalhus. 

 

BEMÆRK! Beklageligvis ser man ofte at kabler købt med støbte stik ikke 

nødvendigvis er udført dobbeltskærmede. Det er derfor meget vigtigt at man 
er sikker på dette inden man køber nye kabler.  

En anden hyppig årsag er antenne/signalsplittere som påsættes antennedåsen 
eller forlængerkabel for at splitte signalet til 2 fjernsyn. 



 

Disse bør erstattes af en professionel antenne splitter med F-Connectorer eller 
en TV splitter i lukket hus med ordentlige kabler 

 

Forstærkere: 

Linieforstærkeren bruges når der kobles flere Tv på i andre rum. 

Linieforstærkeren er et af de virkelige "ømme" punkter i installationen. Mange 
har gennem tiden købt filtre og forstærkere i byggemarkeder og lign. steder, 

uden at resultatet er blevet særligt godt. En del af disse forstærkere virker 
nærmest modsat, idet de laver "støj" i anlægget. Køb derfor kun godkendte HF 

- tætte forstærkere i anerkendt mærker.  



 

Forstærker med skrue terminering og regulator. 

 

Hvis ovenstående følges bør du ikke længere have problemer med at 

modtage digitalt Kabel TV. God fornøjelse. 

http://www.banet.dk/goderaad.htm

