Návod na instalaci satelitního terminálu TooWay pro satelit KA-SAT 9°E
Obsah:
1. Podmínky a možnosti použití
2. Složení antény
3. Zaměření antény
4. Aktivace terminálu a služby
5. Prohlášení dodavatele o shodě

Podmínky a možnosti použití:
Terminál smí být provozován v souladu s podmínkami Všeobecného oprávnění č. VOR/4/05.2009-6, zejména:
 Terminál lze provozovat bez individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
 Nesmí být zejména provozován ve vzdálenosti menší než 500 m od hraničního plotu letiště
 Nesmí být nijak měněn po stránce elektrických parametrů a součástí

K propojení satelitního transceiveru s modemem je třeba použít koaxiální kabel doporučeného
(dodaného) typu. Není povoleno používání šroubovacích konektorů typu „F“.
Před instalací satelitního modemu se ujistěte, že napájecí zdroj modemu i Váš počítač je řádně
připojen k elektrické síti.
Žádná část zařízení nevyžaduje údržbu a smí být otevřena pouze autorizovaným servisním
pracovníkem. Hrozí úraz elektrickým proudem.
Vysílací zařízení generuje vysokofrekvenční záření. Nezdržujte se před anténou při zapnutém
zařízení.
Pokud je satelitní modem zapnut, je na jeho koaxiálním konektoru na zadním panelu napětí.
Abyste předešli úrazu nebo požáru, nepoužívejte modem ve vlhkém nebo mokrém prostředí,
nepoužívejte k jeho čištění prostředky napuštěné kapalinou, nestavte na zařízení nádoby s
tekutinou.
Přívodní šňůra elektrického zdroje musí být připojena k tří-žilovému přívodu – zásuvce.
Nepoužívejte přívodní šňůry a zásuvky bez ochranného vodiče.
Nepoužívejte modem uzavřený do skříní bez ventilace. Udržujte okolní teplotu do +40°C.
V případě poškození přehřátím, přepětím, vodou, mechanicky (i otevřením) nelze zařízení reklamovat.

Postup složení antény:
Postupujte podle návodu, který naleznete v krabici s anténou
 Po úspěšné instalaci zkontrolujete dotažení konektoru koaxiálního kabelu a zajistěte ho proti
vniknutí vody smršťovací nebo vulkanizační izolační páskou.
 Při průchodu kabelu skrz zeď nezapomeňte udělat na kabelu smyčku pod úrovní prostupu, aby
voda stékající po kabelu nevnikala do domu.
 Podle umístění antény a možností připojte zemnící kabel na bleskosvod.
 Pokud by Vám délka svodu nevyhovovala, obstarejte si kabel stejného typu, neboť levnější by
nemusel správně fungovat vzhledem k útlumu, ztrátě na napájení vysílače a odolnosti vůči
rušení (doporučená max. délka kabelu je 25 m, v případě délky do 40 m použijte kabel
TRISET 113).
 Nepoužívejte šroubovací „F“ konektory při případném předělávání zakončení kabelu.

Anténa od dodávek listopad 2015 – instalace TRIA

Správná ochrana proti vodě – hw do 10.2015

e-Tria – navléci dodanou smršťovací bužírku

Nasunout na konektor a zafixovat páskou
propojit jednotku ochranným vodičem s anténou
proti posunutí
Upnout koaxiální kabel a ochranný vodič sponami k ráhnu antény

Zaměření antény:
1. Připravte si umístění antény s přímým výhledem na satelit. Nepracujte za špatného počasí.

Satelit je zhruba na jihu, tedy tam, kde se kolem 12.00 hod. zimního nebo 13.00 hod. letního času na
obloze nachází Slunce. Potřebný výhled k obloze je v ČR pod úhlem 31° až 34°.

Kdo si není jist směrem na satelit, může si vypomoci sluníčkem. Slunce je na stejném směru jako satelit
KASAT vždy mezi 12.10 a 12.20 zimního, resp. 13.10 a 13.20 letního času. Kam tedy v tu dobu svítí Slunce,
měl by svítit i satelit. Ještě je totiž třeba určit elevaci – tedy úhel směrem k obloze – a to zejména pokud
máte pocit, že v cestě signálu je nějaká překážka (dům, stromy). Slunce je totiž v zimním období níže než
satelit (až o 15°), a v létě je naopak výše (až o 30°). Na stejné elevaci je při pohledu z naší zeměpisné šířky
kolem 1. března a začátkem října. Pokud na vybrané místo svítí sluníčko i v únoru a celý říjen, pak máte

jistotu, že satelit bude možné zaměřit. Obecně platí, že vzdálenost překážky od antény by měla být min.
dvojnásobkem výšky překážky vzhledem k poloze antény.
Máte-li připojení k internetu, můžete ověřit zaměření antény z daného místa a příslušný spot pomocí
odkazu: http://finder.tooway-instal.com/fixe/pages/index.html

1. Nasaďte anténu na držák tak, aby spodní ráhno bylo ve směru na předpokládanou pozici satelitu.
2. Utáhněte matky anténního držáku tak, aby anténa držela v elevaci, ale bylo možno s ní trochu
pohybovat v azimutu. Nastavte elevaci antény na hodnotu dle polohy antény v ČR. Elevace je určena
vzájemnou polohou okraje segmentu proti stupnici – to ale platí jen v případě, že držák antény je
kolmo k zemi.
3. Připojte modem k „TRIA“ (vysílací a přijímací jednotka) nainstalovaným koaxiálním kabelem. Pokud
máte jednotku TRIA se dvěma koaxiálními konektory, připojte kabel ke konektoru označenému jako
„TX“.

4. připojte PC dodaným Ethernetovým
kabelem k modemu.
5. Připojte k satelitnímu modemu napájecí
zdroj a připojte zdroj k síti 230V/50Hz
6. Na PC nastavte v okně: „Síť a
Internet/Centrum síťových
připojení/Změnit nastavení
adaptéru/Ethernet adaptér“ IP adresu
v režimu DHCP, satelitní modem přidělí
adresu automaticky.
7. Spusťte webový prohlížeč - doporučujeme
Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera
(nedoporučujeme Internet Explorer)
8. V prohlížeči zadejte adresu

http://192.168.100.1/install
9. V grafickém rozhraní modemu klikněte na
políčko pod ikonou satelitního paprsku té
barvy, která odpovídá poloze antény a
pokrytí signálem ze satelitu. V Čechách lze
zaměřit anténu nejčastěji na fialový spot,
na Moravě na modrý. Lze ale zvolit i
oranžový v severních, resp. zelený
v západních Čechách. Klikněte na šipku
pod obrázky.

10. Nyní máte možnost vidět hodnotu
odstupu přijímaného signálu od šumu.
Hodnoty jsou průměrné za několik vteřin,
takže nastavování antény podle údaje SNR
je obtížné. Slouží spíše pro indikaci
dosaženého maxima a současného stavu.
U dosud nezaměřené antény tam bude
hodnota=0. Přejděte proto k anténě a
zaměřujte podle akustické signalizace.

11. TRIA je zapnut a slyšíte periodické pípání. Pomalu jeďte anténou v azimutu v rozsahu předpokládané
polohy satelitu. Při jeho nalezení uslyšíte zazvonění. Pokud satelit nenaleznete, změňte nastavení
elevace o 1° až 2° a postup opakujte.

12. Po nalezení satelitu utáhněte matky
šroubovic na držáku antény a pomocí
šroubů pro jemné nastavení hledejte
maximum signálu podle nejvyššího a
souvislého tónu v obou rovinách – tedy
v azimutu i v elevaci. Nakonec polohu
antény zajistěte aretačními matkami.
Pozor – před případným doměřováním
antény je musíte povolit, aby nedošlo
k deformaci mechanických částí antény.

Aktivace terminálu a služby:
Po zaměření antény na maximum signálu a aretaci polohy obou rovin lze přejít k aktivaci služby.
Na adrese 192.168.100.1 vidíte v prohlížeči „basic
status“. Ikony IFL a TRIA musí být zelené
Klikněte na políčko „Modem“ pro zjištění úrovně
přijímaného signálu.
Očekávaná hodnota RX SNR je min. 10 dB, Cable
Attenuation v rozsahu od několika až po několik
desítek dB, typicky kolem do 10 dB. V případě
hodnoty=0 může být vadný koaxiální kabel

.
Modem hledá paprsek s nejsilnějším signálem a
snaží se o přihlášení ke stanici HUB. Přitom
prochází fázemi:
 Scanning
 Syncing
 Ranging
 Ranged
 Network entry
 Online
 DHCP
 Online

Hodnota vyšší o 5 a více 10 dB svědčí o problému
s koaxiálním kabelem.
V prohlížeči zadejte adresu http://welcome.skylogicnet.com/ a
otevře se stránka stanice HUB poskytovatele služby. Pokud nejste
přesměrováni automaticky, můžete zadat přímo
http://selfact.skylogicnet.com/. Lze také jednoduše napsat např.
http://www.seznam.cza systém by měl spojení přesměrovat na
aktivační stránku.
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Klikněte na odkaz „here“ a otevře se stránka pro kontrolu
parametrů..
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