
 
 

 
 
I forbindelse med udrulning af 5G nettet er der flere medlemmer af foreningen der oplever 
problemer med både TV og Internet. det er ikke kun i Vorbasse det er i hele DK der er 
udfordringer. (se evt. mere på ens.dk) 
 
Det er vigtig at pointerer at dette ikke er noget som antenneforeningen kan gøre noget 
ved, ud over at guide og prøve at hjælpe med at afdække og udbedre problemerne lokalt 
hos medlemmerne. (følg udviklingen på FB)  
 
Der vil være nogle der har dårlige stikledninger og nogle tilfælde hvor det kan være ude fra 
(altså fra vores hoved installation) i disse tilfælde reparerer antenneforeningen dette, men 
det vil oftest være lokalt i huset. (så det skal afdækkes først)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sådan sikrer du gode kabler.  

For at få et ordentligt signal, og dermed billedkvalitet, er det vigtigt at bruge et kabel, der er 
sikret godt mod forstyrrelser udefra. Både antennekabel og antennestik skal være af 
godkendt kvalitet. Køb derfor altid kabler, der er Stofa Approved eller Class A-godkendt. De 
gamle antennestik med en plastikkappe, der kan tages af og på, duer IKKE i en 
antenneinstallation, da de er meget modtagelige over for forstyrrelser. I stedet skal du gå 
efter antennekabler med færdigstøbte stik. Nedenfor kan du se, hvilke kabler der ikke duer. 

Desuden skal du undgå at bøje kablet for hårdt om for eksempel hjørner. Det kan skade 
kablets evne til at videreføre signalet optimalt. 
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Brug de rette produkter 
Antennedåser og -fordelere bruges til at fordele signalet, enten fra der hvor signalet kommer 
ind i huset og ud til flere antennedåser, eller til at tilslutte to fjersyn til én antennedåse, hvis 
der for eksempel ikke er mulighed for at montere en ekstra antennedåse. 
Det er vigtigt, du bruger den rette fordeler. Nedenfor kan du se eksempler på Class A-
godkendte fordelere. Det er muligt, du skal bruge en antenneforstærker i stedet for en 
fordeler. 
 
Antenneforstærkere bruges i stedet for en fordeler, hvis signalet skal fordeles til mange 
antennedåser i hjemmet. (se evt. mere på avXperten hjemmeside) eller på Stofa   
 
 
 
 

 Bestyrelsen Vorbasse antenneforening.  

Ustabilt signal?  

Den mest almindelige kilde til fejl på dit tv-signal er det, vi kalder for indstråling. Det sker, når 
dit tv-signal ”overdøves” af signaler fra andre trådløse kilder. Det kan være trådløst internet, 
telefon, flytrafik, politiets radioer og meget andet. Disse ting påvirker dit tv-signal, hvis dine 
kabler ikke er skærmet godt af. 
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Hvor kan jeg få hjælp til fejlfinding og reparation?  
 
STOFA: 88303030 - https://stofa.dk/kontakt 

Lokal Support: Anders Ernst EL Teknik: 28766623 - anders@andersernst.dk 

https://ens.dk/ansvarsomraader/telepolitik/5g
https://www.facebook.com/Vorbasse-antenne-forening-738988736150545
https://www.avxperten.dk/blog/saadan-faar-du-perfekt-tv-signal/#23
https://stofa.dk/hjaelp/tv/teknik/problemer-med-signal
https://stofa.dk/kontakt
http://andersernst.dk/kontakt
mailto:anders@andersernst.dk

