Návod na instalaci satelitního
terminálu TooWay – SB2+
pro satelit KA-SAT 9°E
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Kontakty:
Technická podpora v režimu 24/7
Mobilní telefon: +420 724 963 302
Pevná linka: +420 236 040 292
E-mail: operator@intv.cz
Obchodní úsek – pracovní dny (smlouva, změny služeb, objednávka servisu, apod.)
Mobilní telefon: +420 728 324 283
Pevná linka: +420 224 222 802
E-mail: pavel.podhorny@intv.cz
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1. Bezpečnostní podmínky
Terminál smí být provozován v souladu s podmínkami Všeobecného oprávnění č. VOR/1/05.2017-2, zejména:
• Terminál lze provozovat bez individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.
• Nesmí být zejména provozován ve vzdálenosti menší než 500 m od hraničního plotu
letiště.
• Nesmí být nijak měněn po stránce elektrických parametrů a součástí.
V případě instalace terminálu u zákazníka personálem INTV je na instalaci poskytována
záruka a případná oprava instalace během záruky je zdarma. To neplatí v případě
mechanického poškození, cizího zavinění apod. V případě instalace provedené zákazníkem
je požadováno zaslání foto dokumentace provedené instalace. Jde zejména o foto
konektoru připojeného k vnější jednotce a k modemu (např. mailem na adresu
operator@intv.cz). Nebudou-li fotografie zaslány, stejně jako v případě neodborné
úpravy a připojení koaxiálního kabelu a dojde-li k závadě na zařízení, ztrácí zákazník
záruku na zakoupené či pronajaté zařízení a v případě pronájmu mu může být účtována
cena opravy zařízení nebo cena nového zařízení dle ceníku. Zákazník může být k instalaci
vyškolen na provozním středisku společnosti. Školení je zdarma, termín dle dohody.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pro připojení nebo odpojení koaxiálního kabelu je nutné mít odpojené napájení od
modemu, hrozí zničení venkovní jednotky.
Před instalací satelitního modemu se ujistěte, že napájecí zdroj modemu i váš počítač je
řádně připojen k elektrické síti.
Žádná část zařízení nevyžaduje údržbu a smí být otevřena pouze autorizovaným servisním
pracovníkem. Hrozí úraz elektrickým proudem.
Vysílací zařízení generuje vysokofrekvenční záření. Nezdržujte se před anténou při
zapnutém zařízení.
Abyste předešli úrazu nebo požáru, nepoužívejte modem ve vlhkém nebo mokrém
prostředí, nepoužívejte k jeho čištění prostředky napuštěné kapalinou, nestavte na zařízení
nádoby s tekutinou.
Přívodní šňůra elektrického zdroje musí být připojena podle platných norem ČSN.
Nepoužívejte modem uzavřený do skříní bez ventilace. Udržujte okolní teplotu do +40°C.
V případě poškození přehřátím, přepětím, vodou, mechanicky (i otevřením) nelze zařízení
reklamovat.
Podle platných norem a místních podmínek připojte TRIA/eTRIA na zemnící svorku
antény. Doporučujeme uzemnění provést samostatně.

2. Obsah balení
• Komponenty antény – viz podrobný návod: u antény se dvěma ráhny v balení, u antény
s jedním ráhnem je návod potištěn na kartonu balení (str.4)
• Vnější/venkovní jednotka: Vysílač – zařízení TRIA nebo eTRIA, dále také „ODU“
• Vnitřní jednotka: Satelitní modem, dále také „IDU“
• Napájení modemu: složené z adaptéru a napájecího kabelu
• Koaxiální kabel o délce 25 m (s F- konektory), nebo podle požadavků zákazníka, ale ne
delší jak 40 m
• Smršťovací bužírka na ochranu konektoru (eTRIA), nebo vulkanizační a izolační páska
(TRIA)
• Ethernetový kabel
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3. Pokyny k montáži
PŘED INSTALACÍ:
•
•
•
•

Přečtěte si návod a postupujte podle návodu
Připravte si montážní klíč 8 mm a 13 mm, křížový šroubovák.
Nepřipojujte a neodpojujte koaxiální kabel při zapnutém napájení modemu!!!
Anténu doporučujeme upevňovat na držák o průměru 60 mm.

MONTÁŽ ANTÉNY:
Anténu smontujte dle podrobných návodů a přiložených obrázků (různé typy antén).
Anténa se dvěma ráhny

Uchycení držáku s eTRIA
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Anténa s jedním ráhnem (trubkou)

• Parabolu pak upevněte na trubku stojanu/držáku pomocí třmenů.
• Propojte modem s vysílačem koaxiálním kabelem (u antény s trubkovým ráhnem nejdříve
prostrčte kabel trubkou. Konektor není třeba izolovat, je chráněn trubkou).
• Vysílač upevněte šrouby k držáku nebo trubce.

4

• U antén, kde není konektor chráněn, je třeba u vysílačů eTRIA provést izolaci nasazenou
převlečnou bužírkou (bužírku nesmršťovat, z důvodu opětovného přístupu, např. při
servisním zásahu), nebo vulkanizační páskou u starších vysílačů TRIA.

•
•

Správná ochrana proti vodě (vlevo) u jednotky TRIA pomocí vulkanizační pásky a proti Slunci (vpravo) pomocí
horní krycí pásky (dodáváme v instalační sadě)

•

• Správná ochrana proti vodě u jednotky eTRIA: navléci dodanou smršťovací bužírku (vlevo), bužírku nechat v
původním stavu pro případ servisních úkonů, nezatavovat (vpravo)

•

Nasunout na konektor a zafixovat proti posunutí (u antény se dvěma ráhny, obr. vlevo). U antény s jedním
ráhnem (vpravo) koaxiální kabel prostrčit trubkou (není nutné izolovat)
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• Při průchodu kabelu skrz zeď nezapomeňte udělat na kabelu tzv. „okapovou“ smyčku pod
úrovní prostupu, aby voda stékající po kabelu nevnikala dovnitř.

•
Ilustrace okapové smyčky

4. Nastavení sítě
• Propojte PC s modemem dodaným ethernetovým kabelem. Připojte k satelitnímu modemu
napájecí zdroj a připojte zdroj k síti 230 V/50Hz.

Nastavení sítě – postupovat podle kroků na obrázku
• Na PC (platí pro MS Windows) nastavte v ovládacích panelech v okně: „Síť a
Internet/Centrum síťových připojení/Změnit nastavení adaptéru/Ethernet adaptér“ IPv4
adresu v režimu DHCP, satelitní modem přidělí adresu automaticky. IPv6 není aktuálně
podporované a dostupné, internet lze použít jen po IPv4.
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5. Zaměření antény

Nerušený výhled na satelit je nezbytnou podmínkou funkčnosti satelitní komunikace.

Satelit je zhruba na jihu, tedy tam, kde se kolem 12.00 hod. zimního nebo 13.00 hod. letního
času na obloze nachází Slunce. Potřebný výhled k satelitu je v ČR při elevaci 31° až 34°,
azimut je 185° až 193°. Obecně platí, že vzdálenost překážky od antény by měla být min.
dvojnásobkem výšky překážky vzhledem k poloze antény. Hodnoty pro správné zaměření
antény (elevaci a azimut) z vaší lokality a konkrétní Beam/Spot vám může sdělit operátor
INTV. Máte-li dostupné jiné připojení k internetu, můžete tyto hodnoty zjistit pomocí odkazu:

http://finder.tooway-instal.com/fixe/pages/index.html
•

Spusťte instalační mód následovně. Otevřete webový prohlížeč – doporučujeme Mozilla
Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Vivaldi, Edge (nedoporučujeme Internet Explorer).

Stránka zobrazující potřebné hodnoty. V pravým horním rohu zvolte jazyk, český nelze. Vaši lokalizaci můžete zvolit
kliknutím myši, nebo napsáním GPS pozice. Vpravo vidíme Elevace, azimut a barvu Beamu - „Spot configuration“.
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•
•

•
•

Vstupte do rozhraní modemu zadáním adresy: http://192.168.100.1/install
Zvolte Beam/Spot podle výpočtu a nebo sdělený operátorem. V grafickém rozhraní modemu
klikněte na políčko pod ikonou satelitního paprsku té barvy, která odpovídá poloze antény a
pokrytí signálem ze satelitu. V Čechách lze zaměřit anténu nejčastěji na fialový spot, na
Moravě na modrý. Lze ale zvolit i oranžový v severních, resp. zelený v západních Čechách.
Klikněte na šipku pod obrázkem.

Přemístěte se k anténě. Vysílač vydává pravidelný zvukový signál.
Dostatečně povolte 2 páry aretačních šroubů pro elevaci i azimut. Nastavte požadovanou
elevaci otáčením šroubu ladění. Elevace je určena vzájemnou polohou okraje aretačního
šroubu proti stupnici – platí jen v případě, že držák antény je ve vodováze.

Ryska zobrazující hodnotu elevaci (Detail komponentu ladění)
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Aretační šroub je i ze spodu a u elevace na druhé straně

•

Přistupte k hledání satelitu, pohněte anténou v azimutu a pokud se neozve zazvonění,
nastavte elevaci o 1° nebo o 2°postupně nahoru nebo dolů a postup opakujeme. Když vysílač
zazvoní, nalezli jsme satelit.

•

Anténu dolaďujeme na základě zvuku. Cílový je nepřetržitý zvukový signál. Laděním nutno
dosáhnout nejvyšší tón. Po jeho dosáhnutí točíme pomalu dál, až se tón začne snižovat. Pak
se vrátíme o něco zpět, abychom dosáhli maximální hodnoty.

•

Pak utáhněte aretační šrouby.

•

Nyní je vidět sílu signálu SNR. Můžete vidět jak maximální dosaženou úroveň (PEAK)
satelitního signálu, tak i okamžitou hodnotu (CURRENT). Podle těchto hodnot je možno
donastavit také maximum jemným doladěním.
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•
•
•

Zajímají nás zejména hodnoty:
RX SNR
min. 10 dB (systém nezaregistruje modem s nižší hodnotou)
CABLE RESISTANCE
ideálně do 2,0 Ohm
Pokud je hodnota SNR větší jak 10 dB, potvrdíme „FINISH“. Pokud ne, pokračujeme se
zaměřováním.

6. Aktivace terminálu a služby
Po zaměření antény na maximum signálu a aretaci polohy obou rovin lze přejít k aktivaci služby.
Pomocí webového prohlížeče na rozhraní modemu a zadáním adresy http://192.168.100.1 uvidíte
v prohlížeči „MODEM STATUS“ se 4 kolečky, všechna musí být zeleně zaškrtnuta.
Modem prochází fázemi:
• Scanning
• Syncing
• Ranging/Ranged
• Network entry
• DHCP
• Online
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Vezměte na vědomí, že je normální, když na kontrolce bliká několik barev nebo na chvíli zhasne
po zapnutí. Vyčkejte, aby se váš modem stoprocentně připojil. Než se modem dostane do stavu
online, může to trvat 5 minut nebo i víc.
Ve stavu online zadáme adresu: http://selfact.skylogic.com/ nebo IP adresu
http://95.210.254.219.
Otevře se stránka. „Aktivace“, spustíte klikem na modré pole “Start Activation“.
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Pokud je vše v pořádku, políčka úrovně signálu a verze softwaru jsou zelená. Můžete pokračovat
kliknutím na „Continue“.
Pokud je jedna z hodnot SNR červená, je možné znova načíst tlačítkem „Refresh“, pokud to
nepomůže, je třeba doměřit anténu, hodnota musí být víc jak 10 dB.
Pokud je starší verze softwaru než požadovaná, dojde v dalším kroku k aktualizaci softwaru.
V průběhu aktualizace terminál nevypínejte!

Toto může trvat i déle jak 20 min. Po úspěšné aktualizaci budou všechny hodnoty zelené, potom
můžete pokračovat potvrzením „Continue“.
Vyplňte údaje a klikněte na políčko „Save“. Následně obdržíte potvrzení o úspěšné aktivaci.
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Po úspěšné aktivaci se modem sám restartuje. Počítač by měl obdržet nastavení síťové karty od
satelitního systému, což indikuje připojení k internetu. Pokud v PC otevřete, v nabídce
„Příslušenství“, okno „Příkazový řádek“ a zadáte příkaz „ipconfig“, uvidíte ve výpisu IP adresu PC
a bránu do internetu zpravidla v rozsahu 95.210.x.x (nebo 10.167.Y.Y nebo 192.168.Z.Z).
V případě problémů doporučujeme restartovat PC.

7. Kontrolní stránka a test rychlosti
Pro kontrolu parametrů terminálu a objemu dat k zakoupené službě můžete otevřít stránku na
adrese:

http://checkportal.skylogic.com

„Begin Line Quality Test!“ spustíte měření přenosové rychlosti.
Přímý odkaz na měření je: http://speedprobe.skylogicnet.com/
Měření provádějte vždy s počítačem připojeným přímo k satelitnímu modemu kabelem Ethernet
a ujistěte se, že PC v té době neprovádí antivirovou kontrolu, update softwaru nebo jiné plánované
úlohy.
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8. Popis a umístění modemu
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9. Prohlášení dodavatele o shodě
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