
Vores fælles antenneanlæg 

FSA på 1 side plus 1 side om teknik 
Bredbånd 
Gennem en fiberforbindelse til GlobalConnect i Taastrup har FSA siden 1.7.2013 leveret eget bredbånd. Vi har 
eget udstyr fra Cisco til at håndtere dette. Det er billigt, stabilt og højtydende. 78 % af medlemmerne har bred-
bånd fra FSA. Med den i dag kendte teknik vil vi kunne levere alt det bredbånd, medlemmerne måtte ønske, 
foreløbig frem til i hvert fald 2025-2030. Vi kunne i dag levere 200 Mbit, men ingen har brug for det. Senere kan 
vi levere 500 Mbit og 1.000 Mbit og derover. På de coaxkabler, der ligger i vores jord. Fiber til hjemmene er 
unødvendigt. 

TV-signaler 
I hovedstationen modtager vi tv- og radiosignaler gennem en optisk fiberforbindelse. Glenten leverer tv-signaler 
i den bedst mulige tekniske kvalitet. Bedre end YouSee og Stofa. 

FSA leverer 5 tv-pakker til medlemmerne: Grundpakke, mellempakke, familiepakke, sportspakke og 
fuldpakke. Alt tv leveres digitalt. Format DVB-C/MPEG-4. 

Pakkeskift kan ske 1.1., 1.4., 1.7. og 1.10. med 16 dages varsel. 

Selvvalgskanaler ud over tv-pakkerne kan lige som pakkerne bestilles eller skiftes gennem FSAs Selvvalgsportal 
https://mit.fsanet.dk. 

De fleste tv-kanaler i pakken kan også modtaget over internettet som streaming. Alle tv-pakker giver også ad-
gang til de fleste kanaler på WebTV, Gplay, inkluderet i prisen.  

Telefoni 
IP-telefoni og andre telefoni-ydelser leveres fra evercall til meget fine priser. IP-telefoni forudsætter, at man har 
FSA bredbånd. Hvis man har brug for en telefonforbindelse, der virker også i tilfælde af strømafbrydelse, kan 
man bibeholde den gammeldags telefonforbindelse (PSTN, der strømforsynes fra centralen). 

Strømafbrydelser 
Lejlighedsvise strømafbrydelser fra alles leverandør Ørsted, kan desværre ikke undgås. Ved en sådan generel 
strømsvigt er der ikke strøm i forstærkerne, og derfor har vi så hverken bredbånd, tv eller telefoni. Der er bat-
teribackup i hovedstationen på vores bredbånd, så det nedlukkes og genåbnes uden tab af data. 

Service og support 
Vi samarbejder med flere firmaer, som leverer fin og kvalificeret service til rimelige priser. 

https://mit.fsanet.dk/
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Digitalt tv. Lidt teknik. 
Tv sendtes oprindeligt gennem luften (radiobølger, kaldet DTT = Digitalt Terrestrisk Tv, system DVB-T = Digital 
Video Broadcast, Terrestrisk. Terrestrisk = Langs jorden ). Der er 9 store sendemaster rundt om i landet, de hø-
jeste 300 m., samt ca. 40 mindre master. Kort rækkevidde: 100-200 km. DR og TV2 sendes som DTT. Boxer sæl-
ger på DTT betalingskanaler. Et nyere system kaldes DVB-T2, som Boxer bruger til HD-kanaler. 

Tv kan også sende via satellit, hvor man modtager med parabol, normalt på 60 cm (ultra korte radiobølger, sy-
stem DVB-S, Digital Video Broadcast, Satellit). Der er hundreder af satellitter i geostationære positioner (de bli-
ver på samme sted) ca. 40.000 km. over jorden. Vi kan alle modtage 500-700 tv-programmer. Mange er kodede. 
Et nyere system kaldes DVB-S2. 

Vi modtager i dag tv via coaxialkabel, hvor radiobølgerne i spektret 65 – 862 MHz transmitteres i lukkede kabel-
kredsløb med en kobberleder inderst og en eller flere metalkapper udenom (kaldes DVB-C = Digital Video Bro-
adcast, Cable). Der er plads til ca. 100 kanaler. Et nyere system kaldes DVB-C2. 

Tv vil i fremtiden blive sendt over internet og vil konkurrere med ovenstående. Derfor er det vigtigt, at vi i FSA 
har eget internet. 

Mere teknik og baggrund 
I hele vores område er der nedgravet et net af coaxialkabler. Hovedstrækningerne har tykke kabler. Kablerne 
bliver tyndere jo nærmere de kommer på husene. For at få signalerne gennem kablerne, sidder der i skabe i 
terrænet forstærkere, der er forsynet med el. 

Kablerne er lagt direkte i jorden, men selv om de er omgivet af en stærk kappe af PVC, kan skarpe småsten over 
tid gennembryde kappen. Så kommer der vand i kablerne, der mister deres transmissionsevne og skal skiftes ud. 
Normalt udskifter man en hel strækning mellem to forstærkere. Det dyre ved udskiftningen er gravearbejdet. 
Derfor nedlægger vi nu altid et 40 mm. plastrør, når et tyndt kabel, f.eks. en stikledning, bliver udskiftet. Så kan 
et senere fiberkabel trækkes gennem dette uden nye graveudgifter, hvis det skulle blive nødvendigt. 

Antenneforeningens kabler afsluttes i en lille stander, der normalt dækker 1-2 huse. På Maglegårdsvej normalt 
4 huse. Fra denne stander er der trukket et coaxkabel kaldet stikledning ind i huset enten gennem væg eller loft, 
hvor stikledningen normalt er afsluttet i den første antennestikdåse, eller i et afleveringspunkt. Stikledningen 
skal graves ned i 45 cm. dybde. En stikleding med installation koster ca. 2.000 kr. plus gravearbejde, der af-
hængig af forholdene kan koste 2-4.000 kr. Når vi i dag udskifter stikledninger, anbefaler vi, at der samtidig 
nedlægges et nyt 40 mm. plastrør. Husk at checke, at din stikledning til tv og internet er dækket af din hus- og 
grundejerforsikring. Specielt på Maglegårdsvej kan udskiftning løbe op i 15.000 kr. 

Husinstallationer 
Både stikledning og husinstallationer er lige som for el, vand og gas det enkelte medlems eget ansvar. Nogle af 
disse er forældede og beskadigede. Simpelt hen fordi de komponenter, man brugte for 10-30 år siden ikke 
duer i dag. Vi anbefaler udskiftning. Det kan typisk koste 2-3.000 kr. 
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