
LEMBRE-SE  

Você é extremamente importante para GARANTIR a QUALIDADE 

dos produtos e serviços aos nossos clientes. 

 

 

O Técnico NÃO conseguirá realizar a baixa da W.O se não efetuar a medição dos níveis de 
sinal que deverão estar dentro dos limites a seguir: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

A partir desta data (17/01) será OBRIGATÓRIO efetuar a medição dos níveis de sinal no momento 
da Baixa das Ordens de Serviço. 
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 MEDIÇÃO DOS NÍVEIS DE SINAL OBRIGATÓRIA 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 A principio o Bloqueio da baixa da WO será nos níveis de TX, RX e SNR do ponto Virtua. 
 Podemos  realizar a consulta dos níveis de sinal através de algumas opções como: 

•  FIELD; 
•  niveis.virtua.com.br; 
•  Página interna do terminal (eMTA ou decoder HD). 

As baixas realizadas através do COP/TIVIT/TELTELEMÁTICA serão analisadas, portanto mantenha o 
padrão e efetue as baixas através do PDA, evite ser reorientado. 

 O QUE MUDA? 

Para garantir os níveis de sinal dentro do padrão, devemos adotar alguns procedimentos: 

 Verificar a distribuição do sinal na residência do cliente, analisando os divisores e as conexões; 

 Verificar o conector de entrada na Rede Externa, quando oxidado pode degradar os níveis de sinal;  

 Nos casos onde os níveis de sinal não forem suficientes para atender a distribuição, conferir se não 

há problema de adequação do MDU/Amplificador; 

 Poderá haver casos em que a rede externa não é suficiente para atender, neste caso precisa 

consultar os níveis com o COPREDE para avaliar a necessidade de correção; 

COMO GARANTIR OS NÍVEIS DE SINAL DENTRO DO PADRÃO? 

OBSERVAÇÃO: O Bloqueio realizado pelo nível de TX será configurado inicialmente em 55dBmV 
e gradativamente alterado até chegar em 51dBmV, a mesma regra será utilizada para o RX que 
inicialmente bloqueará com -15dBmV ou +15dBmV até chegar a -12dBmV a +12dBmV 
conforme ilustração a seguir: 
 

Abrangência:  Bases ABCDM, ISP e SOC. 


