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Na český trh se dostala novinka mezi sate-
litními anténami menších rozměrů – Techni-
Sat Multytenne 45 Twin. Malá hliníková 
parabola o průměru 45 cm od osvědčeného 
německého výrobce je vybavena čtyřmi LNB 
twin, do sestavy Multytenne patří ještě 10 m 
koaxiálního kabelu, F konektory a montážní 
návod v češtině. Parabola je vhodná pro pří-
jem programů z následujících čtyř satelitních 
pozic:
■ Eurobird 1 (28,5°E) 
■ Astra 3A (23,5°E) 

■ Astra 1 (19,2°E) 
■ Hot Bird (13°E)

Poznámka: konvertory v parabole jsou 
pevně nastaveny, jejich polohu nelze změnit. 

Popis
Ve vodotěsném pouzdře se nacházejí čtyři 
twin konvertory TechniSat (šumové číslo 0,6 
dB, na LNB není uvedeno) a DiSEqC přepí-
nač 4/1 se dvěma výstupy, pomocí kterého 
lze v přijímači přepínat jednotlivé satelitní 

pozice. Twin varianta umožní pohodlně při-
pojit dva na sobě nezávislé DVB-S přijímače 
nebo jeden se dvěma tunery. Uživatel tak 
nemusí pro příjem z více satelitů instalovat 
natáčecího zařízení. Jde o řešení vhodné 
např. do rodinného domku. Malé rozměry 
a přitom dobré parametry antény poskytují 
uživateli navíc možnost mobilního využití 
(např. při dovolené). 

Instalace
Instalace paraboly je pro technicky zdatněj-
šího člověka poměrně snadnou záležitostí. 
Způsob nasměrování vnější jednotky je dobře 
popsán v přiloženém českém návodu, v kte-
rém nechybějí ani názorné obrázky. Pod-
statné je, aby anténa byla nasměrována na 
satelit Astra na pozici 19,2°E. Údaje o na-
stavení elevace a azimutu jsou v návodu 
uvedeny pro německá města, pro ČR (SR) 
lze elevační úhel příslušející k místu příjmu 
vyhledat na internetu (např. na www.satlex.
us/en/technology.html. Před časem uveřejnil 
přehled EL+AZ i náš magazín. 
Příklad pro satelit ASTRA 19,2°E viz tabulka.

Obsah balení Multytenne 45 Twin:
• Parabola Ø 45 cm
• 4 ks LNB twin
• Koaxiální kabel (10 m) s F konektory
• Držák LNB
• Držák na stěnu
• Montážní návod v češtině 

Volitelné doplňky:
• Úchytka pro montáž na stožár
• Balkónový držák 

Cena sestavy Multytenne 45 Twin je 
6390 Kč (vč. DPH).

text Richard Dub
foto Omko

SATELITNÍ PŘÍJEM V PRAXI

vých kanálů, protože software ProgDVB 
umožňuje také načítání a ukládání dato-
vých stop.

Systémové chyby Windows
Občas se uživatelům OS Microsoft Win-
dows stává, že některý z programů neo-
čekávaně ukončí činnost a „padá“ s chy-
bovým hlášením. Pravidelně se mi tento 

problém stává při výpisu zařízení přes menu 
Nastavení >>> Seznam zařízení. Upozor-
nění pro uživatele – nic se neděje, software 
ProgDVB ukončil činnost a po kliknutí na 
tlačítko „Neodesílat“ lze program znovu 
spustit. Jestliže jsme právě přetočili na 
novou satelitní pozici, může se objevit hlá-
šení pluginu SS2DiSEqC s žádostí na přeto-
čení na předchozí pozici. Vzniká to proto, 

že software si pamatuje vždy jen korektně 
ukončený kanál. Nepamatuje si kanál, kde 
nastala systémová chyba. Proto na dotaz 
o otočení na původní pozici („Drive to this 
satellite“) odpovídáme Ne.

Pokračování příště

Ivo Maněk

Město Elevační Azimut
Praha 32,50° 173,80°

Plzeň 32,75° 172,43°

Hradec Králové 32,38° 175,62°

Teplice 31,80° 173,03°

České Budějovice 33,70° 173,67°

Brno 33,50° 176,65°

Ostrava 32,90° 178,75°

Bratislava 34,70° 177,26°
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