
ZBIORCZE INSTALACJE 
ANTENOWE 
 
Chcielibyśmy zainteresować Państwa nowoczesnymi zbiorczymi instalacjami 
antenowymi umoŜliwiającymi odbiór programów telewizyjnych (analogowych oraz 
cyfrowych DVB-T), radiowych oraz satelitarnych za pomocą jednego zestawu anten 
RTV/SAT umieszczonych na dachu dla całego budynku, przedstawić ich zalety oraz 
moŜliwość uzupełnienie takich instalacji np. o monitoring posesji itp. 
 
„Nowoczesna zbiorcza instalacja antenowa SAT wymaga 
zainstalowania tylko jednej anteny satelitarnej” 
 
Dość często podczas rozmów z deweloperami w trakcie budowy moŜemy usłyszeć, Ŝe 
taka instalacja jest zbędna, poniewaŜ przyszli mieszkańcy będę mieli dostęp do oferty 
telewizji kablowej np. UPC lub łącza np. światłowodowego Telekomunikacji Polskiej 
S.A. Skąd takie podejście?? Rozwiązanie jest proste – inwestorzy podpisując umowy z 
UPC czy TP S.A. otrzymują pełną infrastrukturę bez ponoszenia ze swojej strony 
dodatkowych kosztów za jej wykonanie. 
Takie myślenie jest całkowicie błędne ze względu na wymagania klientów, co do oferty 
programowej (programy w jakości HD) jak równieŜ kwestie finansowe. Przykładem 
takiej tendencji moŜe być poniŜszy przykład dość prestiŜowego osiedla, które zostało 
wyposaŜone w trakcie budowy w infrastrukturę przez UPC, TP S.A. oraz Netię S.A., a i 
tak po niedługim okresie od przekazania lokali mieszkańcom zaczęły pojawiać się anteny 
satelitarne róŜnych platform cyfrowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Inne przykłady budynków bez zbiorczej instalacji antenowej: 

a) „stare budownictwo” 
 

           
 
b) „nowe budownictwo” oraz budynek ocieplony 
                                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wstęp 
 
Wykonanie kompleksowego okablowania jest właściwym wyborem, gdyŜ pozwala na 
zachowanie wysokiej estetyki budynku przez wiele lat eksploatacji. Unika się 
konieczności natynkowego prowadzenia kabli po ścianach korytarzy i klatek schodowych 
oraz zapobiega się zniszczeniom dachu, elewacji oraz stolarki drzwiowej i okiennej 
budynku podczas prac montaŜowych, związanych z późniejszą instalacją okablowania 
lub indywidualnych zestawów antenowych. Poniesione nakłady inwestycyjne zwracają 
się z nawiązką, gdyŜ utrzymanie eleganckiego wyglądu budynku lub osiedla jest bardzo 
dobrą wizytówką dla pracowni architektonicznej, zaś rozmowy z zadowolonymi 
mieszkańcami stanowią najlepsze referencje dla dewelopera lub spółdzielni 
mieszkaniowej. W przypadku istniejących budynków koszty inwestycji w dobrze 
wykonane okablowanie rozkładają się na wielu mieszkańców, zwracają się całkowicie w 
krótkim okresie czasu i wkrótce przyczyniają się do oszczędności w poszczególnych 
budŜetach domowych poszczególnych rodzin. 
 
 



 
 
 
Okablowanie abonenckie 
 
Właściwie wykonane okablowanie abonenckie ma bardzo duŜe znaczenie dla moŜliwości 
dalszej rozbudowy instalacji. Dość często moŜna spotkać się z okablowaniem, które 
zostało tak wykonane, Ŝe w istotny sposób ogranicza lub wręcz uniemoŜliwia rozbudowę 
instalacji o dodatkową funkcjonalność. Oszczędności dokonane na ilości i jakości 
zastosowanych kabli przekładają się na zdecydowanie wyŜsze koszty późniejszego 
uruchomienia instalacji. Najczęściej zaleca się, aby od kaŜdego gniazda w lokalu 
mieszkalnym poprowadzić oddzielny kabel (lub dwa kable ze względu na dekodery PVR 
– dwugłowicowe) do szachu teletechnicznego na klatce schodowej. W zaleŜności od 
konfiguracji budynku, wszystkie kable koncentryczne (antenowe) powinny zbiegać się do 
jednego lub kilku punktów  dystrybucyjnych, w których powstaną węzły rozdzielcze tej 
instalacji. Tak wykonane okablowanie umoŜliwia niezaleŜne doprowadzenie do kaŜdego 
gniazda abonenckiego odpowiednich sygnałów np. RTV, satelitarnych. Wydając trochę 
więcej na dobrze wykonane okablowanie, jednocześnie zyskuje się na łatwości 
rekonfiguracji instalacji, dzięki czemu koszty jej uruchomienia i przyszłej eksploatacji 
będą niewielkie. 
W przypadku budownictwa typu apartamentowego, w którym mieszkańcy samodzielnie  
aranŜują układ i funkcjonalność poszczególnych pomieszczeń proponuje się wykonanie 
okablowania o następującej strukturze – w kaŜdym lokalu mieszkalnym tworzy się 
wewnętrzny punkt dystrybucyjny, do którego doprowadza się kable telewizyjne. 
Wewnątrz lokalu mieszkalnego instaluje się gniazda RTV-SAT, od których doprowadza 
się kable do wewnętrznego punktu dystrybucyjnego, gdzie następuje ich połączenie z 
kablami z klatki schodowej. Uruchamianie instalacji wewnątrz lokali mieszkalnych 
następuje sukcesywnie wraz z zasiedlaniem budynku i dlatego przy takich instalacjach 
wymagana jest bieŜąca opieka techniczna. 
 
Zbiorcza instalacja telewizyjna czy TV kablowa?? 
 
Jeszcze kilka lat temu najlepszym rozwiązaniem technicznym była oferta komercyjnej 
telewizji kablowej. Obecnie nie jest to juŜ tak oczywiste. Zmiany w obowiązujących 
przepisach prawnych zmusiły operatorów telewizji kablowej do zaprzestania retransmisji 
niektórych popularnych programów zagranicznych, przez co obecna oferta nie jest juŜ tak 
bardzo atrakcyjna. Rosnące koszty abonamentu spowodowały przechodzenie klientów do 
niŜszych pakietów programowych lub wręcz rezygnację z tej usługi na rzecz własnej 
anteny telewizyjnej montowanej na balkonie lub na dachu budynku. 
Z punktu widzenia inwestora – dewelopera czy spółdzielni mieszkaniowej – wykonanie 
okablowania budynku przez firmę będącą operatorem telewizji kablowej jest najmniej 
kłopotliwe, gdyŜ jednocześnie rozwiązuje się problem instalacji telewizyjnej oraz dostępu 
do internetu. Dla mieszkańców te zalety nie są aŜ tak oczywiste, gdyŜ praktycznie nie 
mają Ŝadnej moŜliwości wyboru innego dostawcy usług. 
Ponownie po wielu latach zaczynają się pojawiać się pytania o rozwiązania alternatywne 
względem telewizji kablowej. Dzieje się tak, gdyŜ w obecnych czasach większość ludzi 
szuka moŜliwości redukcji obciąŜeń domowego budŜetu, w którym „kablówka” jest 
istotną pozycją. 
Rozwiązania alternatywne względem telewizji kablowej moŜna podzielić na kilka 
podstawowych kategorii: 



a) dąŜenie do utrzymania oferty programowej zawierającej kilkanaście najbardziej     
popularnych  kanałów TV, ponosząc przy tym minimalną kwotę opłat miesięcznych, 
b) chęć uzyskania duŜo lepszej jakości obrazu i dźwięku (kino domowe), niŜ to moŜe 
zaoferować telewizja kablowa, zachowując opłaty miesięczne na porównywalnym 
poziomie  
c) potrzebę wprowadzenia do instalacji telewizyjnej sygnałów wideo z kamer 
monitorujących teren przyległy do osiedla – np. plac zabaw, wideodomofony itp. 
Decyzję o wykonaniu indywidualnych zestawów antenowych na balkonach, dachach i 
ścianach  budynku zawsze niosą za sobą konsekwencje w  postaci uszkodzeń stolarki 
okiennej oraz ewentualnie dachu lub elewacji. Jednocześnie wygląd budynku 
zdecydowanie traci na estetyce, co w skrajnym przypadku moŜe doprowadzić do sytuacji 
przedstawionych na powyŜszych zdjęciach. 
Podsumowując – telewizja kablowa jest dobrym rozwiązaniem dla określonej grupy 
mieszkańców, których stać na ponoszenie dość wysokich opłat abonamentowych.. 
Rozwiązania alternatywne w postaci zbiorczej instalacji telewizyjnej są duŜo tańsze w 
eksploatacji, zdecydowanie bardziej estetyczne, jednakŜe wymagają poniesienia 
nakładów na okablowanie budynku i instalację urządzeń aktywnych. 
 
Zbiorcza instalacja telewizyjna – programy RTV 
 
W budynkowych instalacjach telewizyjnych do odbioru i retransmisji programów RTV z 
lokalnych  nadajników naziemnych, stosuje się róŜnego typu wzmacniacze wraz z 
kompletem urządzeń współpracujących – anteny, symetryzatory, zwrotnice itp. Właściwy 
dobór tych urządzeń jest niezwykle istotny, gdyŜ ma decydujące znaczenie dla ilości i 
jakości odbieranych programów RTV. Wybierając określone rozwiązanie techniczne, 
naleŜy uwzględnić moŜliwość dalszej rozbudowy o kolejne programy TV oraz sygnały 
wideo z innych źródeł – np. kamera wideodomofonu, system monitoringu wideo itp. 
ZaleŜnie od lokalizacji, w której znajduje się budynek, moŜe zdarzyć się konieczność 
zastosowania anten telewizyjnych pracujących w róŜnych kierunkach lub pasmach 
częstotliwości. Przy większych odległościach od nadajników występuje jeszcze problem 
właściwego wzmocnienia sygnałów słabych stacji telewizyjnych. Stosowanie zwrotnic 
antenowych i popularnych szerokopasmowych wzmacniaczy antenowych najczęściej nie 
zapewnia dobrego odbioru wszystkich dostępnych kanałów telewizyjnych. Bardzo 
dobrym technicznie i stosunkowo niedrogim rozwiązaniem, które umoŜliwia selektywne 
wzmocnienie i wyrównanie poziomów mocy poszczególnych kanałów telewizyjnych, jest 
wykonanie instalacji przy wykorzystaniu strojonego wzmacniacza kanałowego. 
Urządzenie to zapewnia szerokie moŜliwości konfiguracji, zgodnie z istniejącymi 
moŜliwościami odbioru oraz z indywidualnymi wymaganiami inwestora, jak równieŜ 
dalszej rozbudowy (np. w przypadku prowadzenia DVB-T), zgodnie z przyszłymi 
potrzebami. 
 
Zbiorcza instalacja telewizyjna – programy TV-SAT 
 
Odbiór programów telewizyjnych z nadajników naziemnych obejmuje zaledwie kilka 
stacji telewizyjnych. Poszerzenie oferty programowej wymaga zainstalowania stacji 
czołowej do odbioru i retransmisji programów TV dostępnych z anten satelitarnych. W 
większości przypadków wystarczy zainstalować jedną lub dwie anteny satelitarne, aby 
móc odebrać  poŜądane kanały telewizyjne.  
Sposób i koszt wykonania stacji czołowej wynika z kilku czynników, które muszą być 
uwzględnione w trakcie podejmowania decyzji o rozbudowie zbiorczej instalacji 



telewizyjnej o programy satelitarne. JeŜeli docelowa liczba kanałów telewizyjnych nie 
przekroczy kilkunastu kanałów TV, wówczas instalacja moŜe być wykonana z niedrogich 
urządzeń –komercyjnych odbiorników satelitarnych i popularnych modulatorów 
telewizyjnych .Planując przekroczenie ok. 20 kanałów telewizyjnych, naleŜy zastosować 
stację czołową z panelami modulatorów telewizyjnych. Aby obniŜyć koszty, mogą to być 
tzw. modulatory    dwuwstęgowe, które umoŜliwiają wprowadzenie kolejnych stacji TV 
w układzie co drugi kanał telewizyjny. Przekroczenie ok. 40 kanałów telewizyjnych 
wymaga juŜ stosowania stacji czołowej wyposaŜonej w panele modulatorów 
jednowstęgowych, które umoŜliwiają wprowadzenie kolejnych stacji TV na sąsiednich 
kanałach telewizyjnych. Drugim kryterium, mającym wpływ na sposób wykonania stacji 
czołowej, są odbiorniki satelitarne. MoŜna uŜyć popularnych odbiorników komercyjnych, 
które programuje się do odbioru odpowiednich kanałów TV lub teŜ zastosować panele 
odbiorników instalowane w szafkach stacji czołowej. Podstawowe wady odbiorników 
komercyjnych dotyczą ich dość częstego „zawieszania się”, co wymaga bieŜącej obsługi 
technicznej, niedostosowania do pracy w podwyŜszonych temperaturach, co wymaga 
dobrej wentylacji pomieszczenia oraz programowania pilotem zdalnego sterowania – 
podczas programowania jednego odbiornika, wszystkie inne muszą być wyłączone. 
Panele odbiorników instalowane w szafkach stacji czołowej nie stwarzają takich 
problemów, ale są droŜsze, niŜ odbiorniki komercyjne. 
Trzecim podstawowym czynnikiem jest ilość dostępnego miejsca. Komercyjne odbiorniki 
satelitarne wymagają sporej przestrzeni montaŜowej. Dla kaŜdego odbiornika naleŜy 
zamontować oddzielną  półkę, zachowując wymagane odległości, ze względu na 
zapewnienie dobrej wentylacji odbiorników. W przypadku, gdy przestrzeń montaŜowa 
jest ograniczona, naleŜy zastosować szafki stacji czołowej z panelami odbiorników i 
modulatorów. 
 
Zbiorcza instalacja satelitarna – system multiswitchowy 
 
Wcześniej opisane zbiorcze instalacje telewizyjne umoŜliwiają podłączenie dowolnego 
liczby odbiorników telewizyjnych w kaŜdym lokalu mieszkalnym. Dla bardziej 
wymagających uŜytkowników instalacji telewizyjnych, oczekujących duŜo bogatszej 
oferty programowej lub najlepszej moŜliwej jakości obrazu i dźwięku, budowane są 
zbiorcze instalacje satelitarne. Instalacje tego typu pozwalają na podłączenie własnego 
odbiornika satelitarnego bezpośrednio do odbiornika TV (cyfrowa jakość) i system kina 
domowego (dźwięk przestrzenny). 
W systemach tego typu instaluje się jedną antenę satelitarną, słuŜącą do odbioru 
sygnałów z jednego lub z dwóch satelitów oraz zestaw multiswitchy z odpowiednią 
liczbą wyjść abonenckich. Instalacja multiswitchowa moŜe być uzupełnieniem zbiorczej 
instalacji telewizyjnej dla wybranej grupy mieszkańców lub stanowić kompleksowe 
rozwiązanie dla całego budynku. 
Na rysunku poniŜej został przedstawiony schemat systemu multiswitchowego do odbioru 
z jednej satelity oraz programów TV naziemnej, dedykowany dla budynku  4-klatkowego 
po 16 punktów odbiorczych w kaŜdej klatce 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
System ten składa się z odgałęźnika TV/SAT 5-wejściowego i 20 wyjściowego, 12 
multiswitchy przelotowych 4-wyjściowych oraz 4 końcowych 4-wyjściowych. System 
moŜe być w przyszłości rozbudowany według potrzeb o multiswitche o większej ilości 
wyjść (8-12- 16-, 24-, 32- wyjść). Aby wszystkim uŜytkownikom instalacji zapewnić 
właściwą jakość odbioru sygnałów telewizyjnych i satelitarnych, podczas projektowania 
kaŜdego systemu multiswitchowego naleŜy uwzględnić tłumienie sygnałów RTV i 
satelitarnych, wprowadzanych przez kolejne multiswitche. W bardziej rozbudowanych 
instalacjach multiswitchowych stosuje się wzmacniacze sygnałów satelitarnych, które 
pozwalają na kompensację tłumienia sygnałów satelitarnych i telewizyjnych. 
W duŜych instalacjach budynkowych, aby nie prowadzić wiązki wielu kabli abonenckich 
do jednego węzła, poszczególne multiswitche montuje się na kolejnych kondygnacjach 
budynku. Przykładem moŜe być instalacja na powyŜszym schemacie gdzie multiswitche 
przelotowe, zamontowane np. w skrzynce na klatce schodowej obsługują lokale na jednej 
kondygnacji. 
Bardzo waŜne jest, aby instalowane multiswitche pochodziły od renomowanego 
producenta, gdyŜ ewentualna awaria tego urządzenia moŜe spowodować powaŜne 
utrudnienia odbioru sygnałów satelitarnych w części lub nawet we wszystkich punktach 
odbiorczych 
 
Monitoring wideo 
 
System monitoringu wideo umoŜliwia bieŜący podgląd wybranych stref terenu 
przyległego do budynku. Sygnały wideo z poszczególnych kamer mogą być 
wprowadzone do zbiorczej instalacji telewizyjnej poprzez zastosowanie modulatorów 
TV, dzięki czemu kaŜdy z mieszkańców moŜe na dowolnym odbiorniku telewizyjnym 
sprawdzić, co się aktualnie dzieje wokół. 
Kamery wideo moŜna zainstalować równieŜ przy wejściach do klatek schodowych, dzięki 
czemu będą one stanowić bardzo dobre uzupełnienie istniejącego systemu 
domofonowego. Odpowiednie zsumowanie sygnałów wideo z tych kamer do instalacji 
telewizyjnych na poszczególnych klatkach schodowych pozwoli na podgląd wejścia tylko 
z własnej klatki schodowej. 
Bardziej rozbudowane systemy mogą być wyposaŜone w dzielniki obrazu – np. 
jednoczesny podgląd z czterech kamer, aby zminimalizować liczbę wykorzystywanych 
kanałów telewizyjnych. JeŜeli zachodzi potrzeba rejestracji obrazów z niektórych kamer, 



wynikająca np. z wandalizmu lub zagroŜenia przestępczością, system monitoringu wideo 
moŜe być uzupełniony o odpowiedni rejestrator wideo. 
 
Zalety instalacji zbiorczej do jednoczesnego odbioru telewizji naziemnej i 
satelitarnej: Prawidłowo wykonane instalacje zbiorcze posiadają niewątpliwie wiele 
zalet, do których moŜna zaliczyć: 
 
a) podwyŜszenie  parametrów  sygnału  dostarczanego do odbiorników  poprzez 
 - zastosowanie duŜych anten satelitarnych (większy zapas sygnału na złe warunki:  
   atmosferyczne    deszcz – ulewa czy opady śniegu  przestają  stanowić  problem) 
 - uŜycie anten kierunkowych do odbioru programó w  telewizji  naziemnej,  które 
   zapewniają  jak  największy  tzw. „zysk anteny” oraz  minimalizują  ew. odbicia 
   (wielokrotność obrazu), 
 - montaŜ wzmacniaczy do obróbki i wzmocnienia sygnałów telewizji naziemnej i  
   satelitarnej   - niski współczynnik szumów, 
b) zachowanie estetyki elewacji budynku ( walory   estetyczne  budynku ): 
 - uniknięcie  w  sposób  nie  kontrolowany   instalowania  wielu  indywidualnych 
   anten  na  elewacji  budynku  (czasami juŜ ocieplonego), 
 - uniknięcie  rozciągania  na elewacji kabli od  anteny na dachu do pojedyńczych 
    mieszkań,               
c) rachunek ekonomiczny - nie  zniszczone  dachy  i  elewacje  poprzez  montaŜ 
    anten indywidualnych, co powoduje uniknięcie przedwczesnych remontów a co 
    za tym idzie obniŜenie przyszłych wydatków na fundusz remontowy 
d) mieszkańcy od strony północnej równieŜ uzyskują dostęp do sygnału telewizji 
    satelitarnej, 
e) instalacje są bardzo funkcjonalne poprzez  swoją  moŜliwość rozbudowy  czy 
    modernizacji (np. dla wprowadzenia  naziemnej  telewizji cyfrowej  DVB-T)  
 
 
 Zbiorcza instalacja antenowa zapewnia darmowy dostęp do lokalnych programów 
telewizji naziemnej:TVP1 TVP2 TVP Info TVP Kultura TVP Historia   TVN  TVN 7 
Polsat Polsat Sport News  TV Puls  Puls2  TV 6  oraz stacji radiowych UKF dostępnych 
w miejscu instalacji, a takŜe do olbrzymiej oferty programów z satelit Hot Bird oraz Astra 
zarówno tych nie kodowanych FTA, bez potrzeby ponoszenia jakichkolwiek kosztów 
abonamentowych (za pomocą własnego odbiornika satelitarnego) jak i równieŜ 
kodowanych (po podpisaniu umowy z jedną z płatnych platform cyfrowych np. Telewizją 
Nowej Generacji N, Cyfrą+, Cyfrowym  Polsatem, itp.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Przykładowy schemat zbiorczej instalacji  antenowej:                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Zbiorcze instalacje antenowe wykonywane są w oparciu o jeden zestaw odbiorczych 
anten naziemnych i satelitarnych. Sygnał przychodzący z anten jest rozprowadzany za 
pomocą multiswitch-y, elementów aktywnych i biernych sieci oraz okablowania aŜ do 
gniazd  w mieszkaniach. Odbiór programów telewizji naziemnej jest moŜliwy poprzez 
podłączenie odbiornika telewizyjnego do gniazda, bez konieczności ponoszenia 
dodatkowych opłat abonamentowych. 
Dostęp do olbrzymiej ilości programów satelitarnych uŜytkownik mieszkania uzyskuje 
poprzez podłączenie na trasie telewizora i gniazda, własnego dekodera (odbiornika 
satelitarnego), bez konieczności wykonywania dodatkowej instalacji (np. montaŜu anteny 
satelitarnej na balkonie czy elewacji). Dekoder uŜytkownik moŜe pozyskać wykupując 
abonament w platformie satelitarnej: Telewizji Nowej Generacji N, Cyfrze+, Cyfrowym 
Polsacie itp. Wszystkie platformy satelitarne oferują niezwykłe bogactwo i róŜnorodność 
programów satelitarnych. Abonent poprzez wybór odpowiedniego pakietu, moŜe 
dopasować zestaw programów do swoich potrzeb i moŜliwości finansowych, wybierając 
te programy, które chce oglądać i za które chce płacić (rozwiązanie bardziej elastyczne 
niŜ to jest moŜliwe w przypadku operatorów telewizji kablowej). 


