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Satellietmeter PeakTech PKT-9015 

Satellietmeter met DVB-S2 standaard / Spectrum analysator / Weergave in 4:3 of 16:9 
breedbeeldformaat / Voorgeprogrammeerde satelliet / DiSEqC en USALS / Automatische 

zenderinstelling 

De satellietmeter PKT is ontwikkeld volgens de nieuwste technische standaard DVB-S2 en is 
geschikt voor universeel gebruik op het gebied van de installatie en onderhoud van digitale tv 
satellieten- en ontvangsystemen. Dankzij de USALS en DiSEqC-gebruikersinterface kan het 
instrument zeer goed gebruikt worden om elektronische, draaibare apparaten af te stellen. Een 
handige en snelle navigatie door de menu-items wordt gegarandeerd door de grafische 
gebruikersinterface van de PeakTech PKT-9015. Wat ook gegarandeerd wordt, is de eenvoudige 
installatie van een schotelantenne, dit door het automatisch zoeken naar satellieten, location-based 
uitlijning en een grafische weergave van zowel de signaalsterkte als de kwaliteit van het signaal. De 
DVB-S2 standaard zorgt ervoor dat de satellietmeter ook hoge resolutie HD-kanalen kan vinden, 
net zoals live-tv beelden op het moderne 16:9 formaat scherm, inclusief geluid dankzij de 
geïntegreerde MPEG-4-decoder. Bij het oplossen van problemen en het onderhoud van de 
bestaande systemen helpt de spectrum analysator en daarnaast vertegenwoordigt dat ook de 
kwaliteit van het signaal, de signaalsterkte, de bit-error-rate en de modulatie-error ratio. De 
satellietmeter PeakTech PKT-9015 is een bijzondere hulp voor reparatiewerkzaamheden. 
Mocht u vragen hebben over de satellietmeter PKT-9015, dan kunt u de volgende technische 
specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 120 00 
03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze 
satellietmeter en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en 
regeltechniek. 

 

  

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
https://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetapparatuur/satelliet-meters-kat_161518_1.htm
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- DVB-S2 Standaard 

- Live TV-scherm (zelfs HD kanalen) 

- AV-In, AV-out voor externe videobronnen 

- Spectrum analysator 

- DiSEqC en USALS 

- USB-interface 

- Hoek berekening voor instelling 

- Automatisch zenders zoeken 

- Pre-geprogrammeerde satelliet 

- Op 4:3 of 16:9 breedbeeldformaat 

 

Technische specificaties van de satellietmeter PKT-9015 

Standaard  DVB-S / DVB-S2 

Frequentiebereik  950 MHz ... 2150 MHz 

Niveaubereik  40 ... 80 dBĩV / -65 ... 25 dBm 

LNB spanning  13/18 V, 350 mA, 22 KHz 

Modulatie-type  QPSK, 8PSK 

Video-decoderen  MPEG 2/4 

Afmetingen  120 x 210 x 45 mm 

Gewicht  500 gram 

Omvang van de levering van de satellietmeter PKT-9015 
1x Satellietmeter PeakTech PKT-9015, 1x draagtas, 1x holster, 1x 230V netadapter, 1x 12 V auto-
oplader, 1x AV-kabel, 1x F-connector, 1x Software CD, 1x Handleiding  

 


