
 

 

 

 

 

 

 Diariamente será feito um relatório após cada instalação/manutenção com a medição automática que 

informa os níveis de cada equipamento. Serão consultados os níveis de TX, RX, SNR e esse relatório será 

enviado aos Coordenadores. Evite ser reorientado. 

 Para consultar os níveis de sinal utilize o site niveis.virtua.com.br. 

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

problema  com os níveis da Rede Externa ou MDU. 

 Não efetue a atenuação do sinal no terminal antes de checar se o sinal do amplificador está ok. Evite 

problemas quando o mesmo for equalizado e seu cliente ficará fora dos níveis. 

Dúvidas dos procedimentos contate a área de Gestão do Conhecimento através do 4004.2580 opção 6, das 09:00hs às 20:00hs  

(verifique com seu coordenador a disponibilidade para a sua cidade)  
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Níveis de Sinal e Distribuição de Passivos 

 

 

Versão 3 – 29/04/13  

A finalidade deste treinamento é informar sobre os níveis de sinal que devem estar nos terminais (decoders 

HD/eMTA/Cable) e também a melhor distribuição de passivos para atender esta necessidade. 

Padrão dos Níveis de Sinal 

Como sabemos os equipamentos HD possuem Cable interno, ou seja, funcionam igual a um eMTA/Cable 

Modem. Desta forma também devemos seguir os mesmos níveis. 

Pontos de Atenção 

O que muda? 

A distribuição dos passivos internos deve ser efetuada de forma a atender todos os pontos da residência do 

cliente com os níveis sinal dentro do padrão, inclusive os pontos com Decoder HD, conforme exemplo abaixo: 

Inadequado Nível ok 

40dBmV 51dBmV TX 

Inadequado Inadequado Nível ok 

-12 dBmV 12 dBmV RX 

Inadequado 

RX: 13 dBmV 

TX: 43 dBmV 

SNR DS: Acima de 35dB 

SNR UP: Acima de 27dB 

TX: de 40dBmV a 51dBmV 

RX: de -12dBmV a +12dBmV 

Operações: Todas, inclusive HFC 
Público: Técnicos Próprios e Parceiros 


