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เครื่องส่งสัญญาณ AV ระยะไกล

AV Remote Link 
dBy รุน 2169L

เนื่องจากปจจุบันเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม(Receiver)รุมใหมๆ ที่ออกมาสูตลาดมักจะไมคอยเห็นพอรต
RF OUT กันแลว สวนใหญก็เห็นกันแตพอรต AV ดังนั้นจึงเปนปญหาในการเพิ่มจุดรับชมจุดที่ 2 ที่จะไม
สามารถใชDigitalRemoteLinkdBy-500Lในการเพิ่มจุดรับชมจุดที่2ไดดังนั้นเครื่องสงสัญญาณAV
ระยะไกลdBy-2169Lจึงเปนคำตอบสุดทาย เพื่อใชสงสัญญาณAVสำหรับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
(Receiver) ที่ไมมีพอรต RF OUT เพื่อเพิ่มจุดรับชมจุดที่ 2 โดยไมตองซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
หรือReceiverเพิ่มอีก
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คุณสมบัติ Digital Remote Link dBy 
รุน dBy-2169L 
• ใชไดกับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม(Receiver)
ไดทุกยี่หอที่มีแตAVOUTไมมีRFOUT

• สำหรับตอดูทีวีจุดที่2ไมตองซื้อเครื่องรับเพิ่ม

• สงสัญญาณภาพและเสียง

• สามารถปรับความแรงของสัญญาณภาพและเสียงได

• เลือกปรับชองไดตั้งแตชอง21-69

• มีวงจรขยายสัญญาณเพื่อทำใหสัญญาณภาพคมชัดขึ้น

• ใชไดทั้งระบบKu-Band(จานแดง),C-Band(จานดำ)

• ติดตั้งงายนำไปใชรวมกับDigitalRemoteLinkdBy-500L

• เครื่องเปนเหล็กแข็งแรงทนทาน

เนื่องจากปจจุบันเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม(Receiver)รุมใหมๆ ที่ออกมาสูตลาดมักจะไมคอยเห็นพอรต
RF OUT กันแลว สวนใหญก็เห็นกันแตพอรต AV ดังนั้นจึงเปนปญหาในการเพิ่มจุดรับชมจุดที่ 2 ที่จะไม
สามารถใชDigitalRemoteLinkdBy-500Lในการเพิ่มจุดรับชมจุดที่2ไดดังนั้นเครื่องสงสัญญาณAV
ระยะไกลdBy-2169Lจึงเปนคำตอบสุดทาย เพื่อใชสงสัญญาณAVสำหรับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
(Receiver) ที่ไมมีพอรต RF OUT เพื่อเพิ่มจุดรับชมจุดที่ 2 โดยไมตองซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
หรือReceiverเพิ่มอีก

      dBy-2169L ติดตั้ง งาย นำไป ใชงาน รวมกับ DigitalRemote
LinkdBy-500Lเพื่อ เปน ตัวควบคุม การ สั่งงาน ดวย รีโมท หาก นำ เครื่อง 
สงสัญญาณ AV ระยะไกล dBy-2169L มา ใช โดย ไมได ใช รวมกับ Dig-
ital Remote Link dBy-500L ทาน จะ ไม สามารถเปลี่ยน ชอง ได และ 
ควบคุม เครื่องรับ Receiver ใน จุด ที่ 2 ได เลย

การ นำไป ใชงาน
จาก รู ปการ ตอ ใชงาน AVRemote Link dBy รุน dBy-2169L นำ 
สัญญาณ AV จาก เครื่องรับ Receiver มา ตอ เขาที่ พอรต AV INPUT 
ของ เครื่อง dBy-2169L จากนั้น นำ สาย AV อีก เสน มา ตอ ที่ พอรต TO 
TV1 ของ เครื่อง dBy-2169L ไป ตอ เขาที่ พอรต AV ของ ทีวี และนำ 
สัญญาณ REMOTE OUT ของ เครื่อง dBy-2169L มา ติด ที่ หนาเครื่อง 
รับ Receiver
 จากนั้น นำ สาย นำ สัญญาณ dBy RG6 ที่ เขา หัว คอ นเน็คเตอร F-
Type เรียบรอย แลว  มา ตอ ที่ พอรต TO TV2 ของ เครื่อง dBy-2169L 
และ เดินสาย นำ สัญญาณ dBy RG6 อีก ดาน มา ตอ เขากับ dBy-500L 
ที่ พอรต LINK และ นำ สาย นำ สัญญาณ dBy RG6 มา ตอ ที่ พอรต TO 
TV2 ของ เครื่อง dBy-500L อีก ดาน มา ตอ เขากับ ทีวี ที่ จุด ตอ สายอากาศ 
RF IN
 หาก เรา มี สายอากาศ เดิม ที่ เคย ใช อยู ก็ สามารถ นำมา ตอ เขา เครื่อง 
dBy-500L ได เชน เดียวกัน โดย ตอ ที่ พอรต RF IN เพื่อ เปน สัญญาณ 
สำรองไว ใน ยาม ที่ เครื่อง รับสัญญาณ ดาวเทียม มี ปญหา ไม สามารถ ชม 
ได ใน บางเวลา

VIDEO
Input Impedance 75 Ohm
Input Signal Level 0.5 - 2 Vp-p Negative Synchronus
Modulation  70 - 90 % (Adjustable)
White Clip  86 - 99 %
Amplitude Frequency Response   -3 to 3 dB
Differential Gain -10 to 10%
Differential Phase -10 to 10DEG
V/S Ration  -16 dB +/-3 dB
S/N   > 45 dB typ.

AUDIO
Input Impedance  50 Kilo Ohm
Input Signal Level  0.5 - 2 Vp-p
FM Modulation Divation +/60 kHz
Amplitude Frequency Response   -3 to 3 dB
Distortion Factor  2%    
S/N    > 50 dB typ.
GENERAL
Channel Controller Individual
Channel Display Indicator   2 Digit LED 7 Segment
Output Connector    1 F-type Female Connector (RF)
  3 Female RCA/CH (Video and Audio)
Output Impedance  75 Ohm
Input Connector  3 Female RCA/CH 
    (Video and Audio)
Output Channel  CCRI CH.21 - 69
Output Frequency Range 470 - 860 MHz
Output Carrier Level  80 - 100 dBuV
Output Terminal Spurious Response 46 dBuV
Frequency Accuracy and Stability + /-15 kHz
Modulation Type  Double Side Band
Input Voltage Power Supply 220 VAC 50 Hz
Operating Temperature Range -10 ~ 70 oC


