
Treinamento 1 Ponto nº 47/2011 

 Proibição do uso do Filtro Hi-Pass 

 
 

 Qual é a função do Filtro Hi-Pass? 

Porque não utilizar o Hi-Pass? 

Versão 2 – 01/12/11 

 

 

Desde 01/11/2011, as Operações que possuem produtos de TV Digital (SD) e HD não 

deverão utilizar o Filtro Hi-Pass na Instalação e Manutenção. 

O Filtro Hi-Pass é um atenuador de baixa frequência, utilizado para diminuir a incidência de ruído na faixa de 

retorno de 5 MHz a 42 MHz, onde funcionam os serviços NET Vírtua e NET Fone.  

Seguindo corretamente o procedimento técnico de Instalação e Manutenção, o uso do filtro Hi-Pass se torna 

desnecessário quando: 

• O cabeamento no domicilio está em boas condições e respeita o padrão técnico definido pela NET 

• Os componentes (passivos) são instalados em local adequado e protegido 

• Os conectores são preparados de forma adequada 

• Nas conexões são utilizados o torque correto 

 

 

Funcionamento do Report Back e NOW 

Conforme mencionado acima, NÃO instalamos o filtro Hi-Pass para os clientes HD e HDMax. E nos 
casos em que o filtro Hi-Pass ainda esteja instalado na residência do cliente DEVEMOS RETIRÁ-LOS. 
 
• Quando estiver em uma instalação/manutenção não se esqueça de verificar os equipamentos HD e 
HD MAX 
 
• Efetuar sempre a instalação do Report Back (Dúvidas, consulte o treinamento de 1 ponto nº26) 
  
• Verificar sempre o sincronismo do Modem da caixa HD, TX e RX devem estar dentro do padrão (TX: 
40 a 50dBmV e RX : +10 a -10dBmV) 
 
• Verificar se está com IP válido (sempre começa com 10.X.X.X) (Dúvidas, consulte o treinamento 
de 1 ponto nº26) 
 

Dúvidas sobre o Now, consulte treinamento de 1 ponto nº42 

 

 

Somente as Equipes de MDU e Rede Externa poderão utilizar o Filtro Hi-Pass 

Todo decoder HD instalado possui um Cable Modem interno. Caso seja utilizado o Filtro Hi-Pass, o cliente não 

terá  acesso ao Now, compra  de PPV e Interatividade 

• Ao constatar que o cabeamento está danificado, realize a substituição do mesmo 

• Passivos oxidados, quebrados ou fora do padrão NET devem ser substituídos 

• Conexões mal feitas, danificadas ou oxidadas devem ser refeitas 

• Utilize seu medidor para verificar o ingresso de ruído na instalação do cliente. Caso apresente ingresso de 

ruído, elimine este ruído 

Porém, não podemos esquecer: 


