
 

 STSB uydu bölücü serisi, SMATV (2 GHz) ve CATV (1 GHz) kab-

lolu networklerde kullanılan pasif dağıtım elamanıdır. 

 Headend veya LNB’lerden gelen kabloların çoğaltılarak dağıtıl-

masına ilaveten, yüksek performans sunan RF karakteristikleri, 100 

dB’nin üzerinde ekranlama sunan mekanik yapısı, düşük bölünme 

kayıpları ve yüksek izolasyon değerleri ile hat üzerinde veya daire 

içinde de  güvenle kullanılabilir. 

STSB-2 
2 WAY SPLITTER 

5-2400 MHz 
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Frekans Geçiş Zayıflama Değeri 
Portlar Arası  

İzolasyon 
Yansıma 

5—1000 MHz ≤ 3,7 dB ≥ 22 dB ≥ 12 dB 

1000—1800 MHz ≤ 4 dB ≥ 20 dB ≥ 12 dB 

1800— 2400 MHz ≤ 4,5 dB ≥ 20 dB ≥ 12 dB 

5-2400 MHz Çalışma Bandı 

CATV ve SMATV uygulamaları-
na uyumlu, farklı çıkış sayısı 
seçenekleri.  

 

 

Yüksek Ekranlama 

Özel alaşımlı mekanik kasa ile 
yüksek ekranlama ve çevre 
koşullarına güçlü mukavemet. 

 

 

Yüksek Kalite 

Düşük zayıflatma ve yüksek 
izolasyon değerleri ile uygula-
ma kolaylığı. 

 

 

Tüm Portlarda DC Güç Geçişi 
(All Port Power Pass) 

LNB beslemesine uygun, tüm 
çıkışlarda DC güç geçirme özel-
liği. 



 

 STSB uydu bölücü serisi, SMATV (2 GHz) ve CATV (1 GHz) kab-

lolu networklerde kullanılan pasif dağıtım elamanıdır. 

 Headend veya LNB’lerden gelen kabloların çoğaltılarak dağıtıl-

masına ilaveten, yüksek performans sunan RF karakteristikleri, 100 

dB’nin üzerinde ekranlama sunan mekanik yapısı, düşük bölünme 

kayıpları ve yüksek izolasyon değerleri ile hat üzerinde veya daire 

içinde de  güvenle kullanılabilir. 

STSB-3 
3 WAY SPLITTER 

5-2400 MHz 
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Frekans Geçiş Zayıflama Değeri 
Portlar Arası  

İzolasyon 
Yansıma 

5—1000 MHz ≤ 8 dB ≥ 20 dB ≥ 12 dB 

1000—1800 MHz ≤ 9 dB ≥ 20 dB ≥ 12 dB 

1800— 2400 MHz ≤ 10 dB ≥ 20 dB ≥ 12 dB 

5-2400 MHz Çalışma Bandı 

CATV ve SMATV uygulamaları-
na uyumlu, farklı çıkış sayısı 
seçenekleri.  

 

 

Yüksek Ekranlama 

Özel alaşımlı mekanik kasa ile 
yüksek ekranlama ve çevre 
koşullarına güçlü mukavemet. 

 

 

Yüksek Kalite 

Düşük zayıflatma ve yüksek 
izolasyon değerleri ile uygula-
ma kolaylığı. 

 

 

Tüm Portlarda DC Güç Geçişi 
(All Port Power Pass) 

LNB beslemesine uygun, tüm 
çıkışlarda DC güç geçirme özel-
liği. 



 

 STSB uydu bölücü serisi, SMATV (2 GHz) ve CATV (1 GHz) kab-

lolu networklerde kullanılan pasif dağıtım elamanıdır. 

 Headend veya LNB’lerden gelen kabloların çoğaltılarak dağıtıl-

masına ilaveten, yüksek performans sunan RF karakteristikleri, 100 

dB’nin üzerinde ekranlama sunan mekanik yapısı, düşük bölünme 

kayıpları ve yüksek izolasyon değerleri ile hat üzerinde veya daire 

içinde de  güvenle kullanılabilir. 

STSB-4 
4 WAY SPLITTER 

5-2400 MHz 
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Frekans Geçiş Zayıflama Değeri 
Portlar Arası  

İzolasyon 
Yansıma 

5—1000 MHz ≤ 8,5 dB ≥ 20 dB ≥ 12 dB 

1000—1800 MHz ≤ 9,5 dB ≥ 20 dB ≥ 12 dB 

1800— 2400 MHz ≤ 10,5 dB ≥ 20 dB ≥ 12 dB 

5-2400 MHz Çalışma Bandı 

CATV ve SMATV uygulamaları-
na uyumlu, farklı çıkış sayısı 
seçenekleri.  

 

 

Yüksek Ekranlama 

Özel alaşımlı mekanik kasa ile 
yüksek ekranlama ve çevre 
koşullarına güçlü mukavemet. 

 

 

Yüksek Kalite 

Düşük zayıflatma ve yüksek 
izolasyon değerleri ile uygula-
ma kolaylığı. 

 

 

Tüm Portlarda DC Güç Geçişi 
(All Port Power Pass) 

LNB beslemesine uygun, tüm 
çıkışlarda DC güç geçirme özel-
liği. 



 

 STSB uydu bölücü serisi, SMATV (2 GHz) ve CATV (1 GHz) kab-

lolu networklerde kullanılan pasif dağıtım elamanıdır. 

 Headend veya LNB’lerden gelen kabloların çoğaltılarak dağıtıl-

masına ilaveten, yüksek performans sunan RF karakteristikleri, 100 

dB’nin üzerinde ekranlama sunan mekanik yapısı, düşük bölünme 

kayıpları ve yüksek izolasyon değerleri ile hat üzerinde veya daire 

içinde de  güvenle kullanılabilir. 

STSB-6 
6 WAY SPLITTER 

5-2400 MHz 
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Frekans Geçiş Zayıflama Değeri 
Portlar Arası  

İzolasyon 
Yansıma 

5—1000 MHz ≤ 11 dB ≥ 20 dB ≥ 12 dB 

1000—1800 MHz ≤ 12,5 dB ≥ 20 dB ≥ 12 dB 

1800— 2400 MHz ≤ 15 dB ≥ 20 dB ≥ 12 dB 

5-2400 MHz Çalışma Bandı 

CATV ve SMATV uygulamaları-
na uyumlu, farklı çıkış sayısı 
seçenekleri.  

 

 

Yüksek Ekranlama 

Özel alaşımlı mekanik kasa ile 
yüksek ekranlama ve çevre 
koşullarına güçlü mukavemet. 

 

 

Yüksek Kalite 

Düşük zayıflatma ve yüksek 
izolasyon değerleri ile uygula-
ma kolaylığı. 

 

 

Tüm Portlarda DC Güç Geçişi 
(All Port Power Pass) 

LNB beslemesine uygun, tüm 
çıkışlarda DC güç geçirme özel-
liği. 



 

 STSB uydu bölücü serisi, SMATV (2 GHz) ve CATV (1 GHz) kab-

lolu networklerde kullanılan pasif dağıtım elamanıdır. 

 Headend veya LNB’lerden gelen kabloların çoğaltılarak dağıtıl-

masına ilaveten, yüksek performans sunan RF karakteristikleri, 100 

dB’nin üzerinde ekranlama sunan mekanik yapısı, düşük bölünme 

kayıpları ve yüksek izolasyon değerleri ile hat üzerinde veya daire 

içinde de  güvenle kullanılabilir. 

STSB-8 
8 WAY SPLITTER 

5-2400 MHz 
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Frekans Geçiş Zayıflama Değeri 
Portlar Arası  

İzolasyon 
Yansıma 

5—1000 MHz ≤ 12,5dB ≥ 20 dB ≥ 12 dB 

1000—1800 MHz ≤ 14,5 dB ≥ 20 dB ≥ 12 dB 

1800— 2400 MHz ≤ 16 dB ≥ 20 dB ≥ 12 dB 

5-2400 MHz Çalışma Bandı 

CATV ve SMATV uygulamaları-
na uyumlu, farklı çıkış sayısı 
seçenekleri.  

 

 

Yüksek Ekranlama 

Özel alaşımlı mekanik kasa ile 
yüksek ekranlama ve çevre 
koşullarına güçlü mukavemet. 

 

 

Yüksek Kalite 

Düşük zayıflatma ve yüksek 
izolasyon değerleri ile uygula-
ma kolaylığı. 

 

 

Tüm Portlarda DC Güç Geçişi 
(All Port Power Pass) 

LNB beslemesine uygun, tüm 
çıkışlarda DC güç geçirme özel-
liği. 


