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ABI-EV2014S00 
Home TV Gateway - Breedband RF 

 4 poorts Slave 
Installatiegids 

 

1 Inhoud van de verpakking 

• DIN-rail monteerbare module voor breedbandverdeling 
• Installatiegids 
• 4 Afsluitweerstanden 

2 Gereedschap 

• Moersleutel 11mm 

3 Introductie 

Deze module is een slave extensie die het aantal RJ45 TV 
poorten van de een ABI-EV2012S00 met 4 uitbreidt. 
Ingangspoort: 
De ingang van de slave module verwerkt breedband FM en TV 
signalen in de band tussen 88 en 862MHz afkomstig van één van 
de coax extensiepoorten van de master module. De ingang voert 
ook in de andere richting retourpad signalen in de band tussen 5 
en 85MHz, zoals gebruikelijk op een Docsys compatibel kabelnet. 
Uitgangspoorten: 
De combinatie FM/VHF/UHF is beschikbaar op vier RJ45 poorten 
die via de OmniMedia bekabeling op muurstekkers kunnen 
aangeboden worden. Deze uitgangen voeren in de andere 
richting In-band RF signalen voor interactieve digitale TV 
diensten. 
Er zijn een aantal twisted-pair naar coax adapters (met of zonder 
afregeling en filters) beschikbaar om aan de ontvangerzijde te 
installeren (b.v. ABI-AC1002S00, ABI-AC2001S00,...). 
Het toestel is retour geschikt op de 4 poorten in-band retour pad. 

4 Connectoren 

  
 
 
 

5 Voeding 

De ABI-EV2014S00 is een passieve uitbreidingsmodule en heeft dus 
géén voeding nodig. 
 

ABI-EV2012S00 
- 

CATV Coax Uitgang 

TV UITGANG/ 
RETOURPAD INGANG  

ABI-AC1002S00 
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6 Installatie 

 
Schakel de voeding ABI-PS1001Sxx uit door middel van de 

tweepolige schakelaar in de centrale communicatiekast, of door de 
voedingsstekker van de voeding te verwijderen. 

 
1. Plaats de ABI-EV2014S00 op de metalen DIN-rail (fig. 1). 
2. Verbind de Coax ingang van de ABI-EV2014S00 met een 

vrije CATV coax uitgang op de ABI-EV1012S00. 
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3. Span alle coax connectoren aan door middel van de 

moersleutel. 
 

. 
De ABI-EV2014S00 werkt enkel in combinatie met de ABI-EV2012S00 

(of compatibele) versterker. Indien de verdeler rechtstreeks op de 
kabeldistributie of antenne aangesloten wordt zal dit resulteren in géén 

of uiterst slecht beeld. 

 
4. Zet de stroom aan. 
5. Sluit de centrale communicatiekast. 
6. Kies de muurstekker die het dichtst staat bij de televisie, 

HDR of decoder die u wenst aan te sluiten. 
7. Indien deze stekker zich dichter dan 15m bij de centrale kast 

bevindt, is het aangeraden de TV/Video adapter (ABI-
AC2001S00) met regelbare versterking te gebruiken. Voor 
afstanden groter dan 15m, kan ook een adapter met vaste 
versterking gebruikt worden (ABI-AC1002S00). 
Bij gebruik van de regelbare TV/Video adapter zet u de 
regelschroef op maximum niveau door zachtjes in wijzerzin 
te draaien tot de schroef blokkeert. Plaats de balun in de 
vrije stekker.  

8. Sluit één uiteinde van het coax aansluitsnoer 
(ABI-PC1006Sxx) aan op de adapter (ABI-ACX00XS00*). 
Sluit het andere uiteinde van het coax aansluitsnoer aan op 
de televisie, HDR of decoder. 

9. Lokaliseer in de centrale communicatiekast de stekker die 
overeenkomt met de muurstekker waarop de televisie, HDR 
of decoder is aangesloten. Sluit hierop één uiteinde van een 
OmniMedia patchsnoer (ABI-PC1002Sxx) aan. 

10. Maak met het andere uiteinde van het OmniMedia 
patchsnoer een verbinding met de uitbreidingsmodule. 

11. Controleer de signaalkwaliteit op de televisie of decoder. 

Wijzig indien nodig het signaalniveau met de regelschroef 
van de TV/Video adapter. Dit is normaal gezien enkel nodig 
wanneer de kabellengte tussen de wandstekker en de 
centrale communicatiekast erg kort is. 

 
BELANGRIJKE OPMERKING: 
Plaats een RJ45 afsluitweerstand in de ongebruikte TV 
poorten van de uitbreidingsmodule. 
Indien alle poorten verbonden zijn met wandstekkers maar 
niet op alle wandstekkers is een toestel aangesloten, is het 
sterk aanbevolen ook deze stekkers af te sluiten met een 
afsluitweerstand (deze die oorspronkelijk in de TV uitgangen 
ingeplugd waren). 
Het is mogelijk om de regelbare TV/Video adapter als 
afsluitweerstand te gebruiken door de signaalregeling op 
minimumniveau in te stellen (De schroef zachtjes tegen 
wijzerzin draaien tot ze blokkeert), en aan te sluiten op de 
niet-gebruikte stekker. 
 

Additionele en meer gedetailleerde informatie aangaande dit toestel is 
terug te vinden op onze website www.abitana.com 
 
Gebruik volgende tabel om informatie over uw ABI-EV2014 en zijn 
connecties te noteren. 
 

Versterker Serie #                                                         . 

Verbonden met 
P1-TV 
P2-TV 
P3-TV 
P4-TV 
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Fig 1: Montage op de DIN rail. 

 




