
VT-430A, VT-430AH, VT-430C 
Video Földhurok Leválasztó egység 

 
 
A VT-430A, VT-430AH, VT-430C videó 
földhurok leválasztó egységek passzív 
áramköri elemek, melyeknek feladata a 
CCTV rendszerekben gyakorta fellépő, 
úgynevezett Földhurok-interferencia 
csillapítása. A készülék egyszerű módon 
telepíthető, így meglévő és új rendszerekbe is 
könnyen beilleszthető. Hatását akkor fejti ki, 
amikor a video jelet továbbító kábel két olyan 
végpontot köt össze, melynek eltérő szintű a 
földpotenciálú csatlakozási pontja.  
 

 
 
VT-430A Koaxiális Video Földhurok Leválasztó 
Főbb jellemzők 
 
• BNC apa és BNC anya csatlakozó 25-ös mini kábellel a készülék két végén. 
• Passzív eszköz, tápfeszültség nem szükséges. 
• A készülék megakadályozza a videojel földhurok-interferenciából keletkező torzulását. 
• Megakadályozza a kép szétesését, áthallás kialakulását és a kép hullámzását. 
• Megakadályozza, hogy más készülékekhez tartozó tápfeszültség vezetékek zavaró 

interferenciát okozzanak a videojelben.  
• Beépített túl áram védelmi áramkört tartalmaz. 
 
 
VT-430AH Koaxiális Video Földhurok Leválasztó 
Főbb jellemzők 
 
• BNC apa és BNC anya csatlakozó 25-ös mini kábellel a készülék két végén. 
• Passzív eszköz, tápfeszültség nem szükséges. 
• A földhurok kialakulásának megelőzésében kiemelkedő teljesítményt nyújt. 
• Alacsony videojel csillapítás, sávszélessége: 20Hz~11MHz, +0/-3dB. 
• A készülék megakadályozza a videojel földhurok-interferenciából keletkező torzulását. 
• Megakadályozza a kép szétesését, áthallás kialakulását és a kép hullámzását. 
• Megakadályozza, hogy más készülékekhez tartozó tápfeszültség vezetékek zavaró 

interferenciát okozzanak a videojelben.  
• Beépített túl áram védelmi áramkört tartalmaz. 
 
 
VT-430C Koaxiális Video Földhurok Leválasztó beépített Video 
Balun egységgel 
Főbb jellemzők 
 
• BNC apa és BNC anya csatlakozó 25-ös mini kábellel a készülék két végén. 



• Beépített video BALUN egységet tartalmaz, melynek köszönhetően kiválóan használható 
Digitális Rögzítők csatlakoztatására. Tökéletes védelmet nyújt a DVR készülék számára a 
CCTV rendszerből kiinduló interferencia jelek hatása ellen. 

• Beépített túl áram védelmi áramkört tartalmaz. 
• Egyéb jellemzői megegyeznek a VT-430A típuséval. 
 
 
A készülék bekötése 
 
A Video Földhurok Leválasztó egységet olyan rendszerekben javasolt telepíteni, ahol a 
földhurok jelensége minden kétséget kizáróan jelen van. A készüléket közvetlenül a 
kamerából kilépő csatlakozási pontra vagy vezetékre kell csatlakoztatni, mielőtt a kamera 
vezetékét bármi máshoz is csatlakoztatná. 
 
Ha egy területen több videó kamera is telepítve van, javasoljuk, hogy valamennyi telepített 
kamerához csatlakoztasson egy Leválasztó egységet, ellenkező esetben a földhurok 
jelensége nem fog megszűnni. 
 

 
 
Műszaki adatok 
 
Típus VT-430A VT430AH VT430C 
Csillapítás 0.5dB <0.5dB 0.5dB 
Működési frekvencia 
tartomány 20Hz~10MHz, +0/-3dB 

Bemeneti ellenállás 75 Ω 
Kimeneti ellenállás 75 Ω 
Szigetelési feszültség 600 VDC (min) 
Szigetelési ellenállás 100mΩ 
Túlfeszültség védelem 12Vrms 
BALUN X X V 
Méretek 84x28x21mm (2x25cm kábellel) 
Anyaga ABS (Fekete) 
 
*A technikai paraméterek előzetes értesítés nélküli módosításának jogát a gyártó fenntartja. 

A VT-430 készülék forgalmazója: 
 
HA-HO Hometechnics Kft.   Fax.: (36-1) 320-7748 
H-1134 Budapest Klapka u. 17-23.  Mobil: (36-30) 633-HAHO 
Tel.: (36-1) 350-2098, (36-1) 350-2099  Email: info@ha-ho.hu 
     Honlap: www.ha-ho.hu 


