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η =    Potencia de saída do TX 

      Potencia consumida da rede 

Eficiencia de um amplificador de RF 



Eficiencia de um amplificador de RF 

Desafio  Conseguir uma boa eficiência com baixa intermodulação e bom 

nível de MER. 



Analise de Custo 

Custo acumulado 

Tempo em anos 

Transmissor de alta eficiência 

Transmissor de baixa eficiência 

Custo acumulado  Valor do equipamento mais o custo de operação 



Analise de Custo 

• Redução de custos com energia 

 

•     Menos dissipação de calor em transistores 

 

•     Maior Confiabilidade 

 

•     Redução de custos com sistema de refrigeração 

 



Família E-Compact: Transmissores de media e alta potencia 

TRANSMISSORES 

8RU 25RU 40RU 2x 40RU 

EC701HP 

EC704HP 
 

EC703HP 
 

EC702HP 

EC708HP 
 

EC706HP EC712HP 

EC702MP 
EC704MP 

8RU 



Família E-Compact: Transmissores Digitais UHF 

A família de transmissores E-Compact oferece excelentes características de transmissão com eficiência 

energética de até 42%.  

A simplicidade de configuração e operação dos transmissores permite maior agilidade na instalação, com 

Fontes de Alimentação e Amplificadores Plug-In / Hot Swap. 

A alta robustez da família E-Compact garante uma operação tranquila e segura.  

 

Alta Potência 

 

 

 

 
Média Potência 

OS TRANSMISSORES 

A.F: antes do Filtro de Máscara. 

D.F.: depois do Filtro de Máscara. 

Potência varia de acordo com MER, canal e filtro. 



Família E-Compact: Transmissores Digitais UHF 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

• Alta Eficiência com tecnologia Doherty. 

• Design Compacto. 

• Gerenciamento de todas as funções do equipamento através de display frontal. 

• Pré-correção digital automática (linear e não-linear). 

• Controle do transmissor integrado ao Excitador. 

• Software de medidas, permitindo a verificação dos principais parâmetros de transmissão como MER e 

Intermodulação. 

• Interface WEB e SNMP para gerenciamento remoto. 

• Proteção de Potência Refletida com controle de redução gradativa da potência direta. 



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

• Gavetas de Potência (3 UR) com conexão Plug-In / Hot Swap. 

Exceto no EC701HP. 

 

• Fonte de alimentação com conexão  Plug-In / Hot Swap, 

removível por trás. 

 

• Gaveta de Distribuição de Energia (3 UR). 

 

• Gaveta de Cargas de Desequilíbrio (3 UR).  

Exceto no EC701HP. 

 

• Somador e Divisor com alta isolação e banda larga. 

Família E-Compact: Alta Potencia 

Alta Potência 



OPCIONAIS DISPONÍVEIS* 

• Excitação/Controle Redundante. 
 

• Telemetria via interface GPRS. 

 

• Receptor de GPS interno ao Excitador. 
 

• Instrumental embarcado via software (MER, intermodulação, etc.). 
 

• Recepção terrestre para retransmissão em UHF. 
 

• Recepção via satélite (DVB-S/S2) para retransmissão em UHF . 
 

• Módulo para Acesso Condicional com 4 serviços simultâneos e disponibilidade de visualização de até 8 

serviços no display. 

 

* Algumas opções não estão disponíveis dependendo do Padrão de TV. 

Alta Potência 

Família E-Compact: Alta Potencia 



Família E-Compact: Sistema de Amplificação de Potência 

GAVETA DE POTÊNCIA 

O sistema de amplificação é formado por gavetas de potência modelo PA708HP, que trabalham de 

forma individual no modelo EC701HP, ou combinadas nos demais modelos.  

Cada gaveta fornece até 860Wrms a partir de 8 amplificadores de potência em configuração Doherty, 

obtendo-se um amplificador de alta eficiência.  

As gavetas de potência são padrão rack 19”, 3RU, e a conexão no transmissor é feita através de um 

sistema de engate rápido, que permite agilidade nas operações de limpeza e manutenção. 

Vista Frontal 

Vista Traseira 

Vista Isométrica 

Alta Potência 

Front View 

Rear View 

Isometric View 



O equipamento foi desenvolvido considerando conceitos importantes de manutenção em campo. 
 

• As Fontes de Alimentação possuem conexão Plug-In. 
 

• As Ventoinhas são independentes e acessíveis pelo painel frontal. 
 

• Os Filtros de Ar podem ser removidas pelo painel frontal da gaveta, de forma independente das 

ventoinhas. 

Família E-Compact: Facilidade de Manutenção 

GAVETA DE POTÊNCIA 

Fontes de Alimentação com encaixe Plug-In. 

Fácil acesso às Ventoinhas  
 

e Filtros de Ar. 

Alta Potência 



SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO PLUG IN / HOT SWAP* 

*A remoção/inserção das Gavetas de Potência pode ser feita com o 

equipamento ligado, desde que a chave AC frontal da Gaveta a ser 

removida/inserida esteja desligada. 

 

Família E-Compact: Facilidade de Manutenção 

O sistema de engate rápido facilita o processo de limpeza e 

manutenção das Gavetas de Potência. 

Vantagens 

• Eliminação dos cabos nas conexões: 

 RF 

 AC 

 Controles e Comunicação 

• Menores perdas de RF. 

• Praticidade e rapidez para troca e manutenção. 

• Facilidade de instalação. 

Alta Potência 



Vantagens 

• Praticidade e rapidez para troca e manutenção. 

• Monitoração da temperatura nas Cargas de Desequilíbrio. 

• Controle de velocidade das Ventoinhas de acordo com a medida de 

temperatura nas Cargas. 

• Leds frontais para rápida visualização de eventos. 

• Ventoinhas* e Filtros de Ar* acessíveis pelo painel frontal. 

 

 

*Mesmo tipo usado na gaveta de potência. 

Família E-Compact: Facilidade de Manutenção 

GAVETA DE CARGAS DE DESEQUILÍBRIO Alta Potência 



Vantagens 
 

• Praticidade e rapidez para troca e manutenção. 

• Distribuição de energia para todos os itens do transmissor. 

• Proteção de corrente de partida Irush. 

• Leitura e detecção de tensão entre fases. 

Família E-Compact: Facilidade de Manutenção 

Alta Potência GAVETA DE DISTRIBUIÇÃO AC 



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

• Fontes de alimentação Redundantes com conexão  Plug-In 

/ Hot Swap, removíveis pela frente. 

 

• Montagem em Rack (8 UR), ou Estrutural ou Mesa. 

 

• Painéis frontais removíveis de forma independente. 

 

• Ventoínhas e Filtros de Ar removíveis de forma 

independente. 

 

• Filtros de Ar laváveis. 

 

 

Família E-Compact: Media Potencia 

Média Potência 



OPCIONAIS DISPONÍVEIS* 

• Fonte Redundante (default para EC704MP e opcional para EC702MP) 

 

• Excitação/Controle Redundante. 
 

• Telemetria via interface GPRS. 

 

• Receptor de GPS interno ao Excitador. 
 

• Instrumental embarcado via software (MER, intermodulação, etc.). 
 

• Recepção terrestre para retransmissão em UHF. 
 

• Recepção via satélite (DVB-S/S2) para retransmissão em UHF . 
 

• Módulo para Acesso Condicional com 4 serviços simultâneos e disponibilidade de visualização de até 8 

serviços no display. 

 

• 3 opcionais de montagem: Rack, Estrutural e Mesa. 

 

* Algumas opções não estão disponíveis dependendo do Padrão de TV. 

Média Potência 

Família E-Compact: Media Potencia 



GAVETAS DE POTÊNCIA 

O equipamento EC702MP é composto por uma gaveta de potência modelo PA702MP, que fornece 

200Wrms nos padrões ISDB-T / DVB-T2 ou 225Wrms no padrão ATSC, a partir de 2 módulos de 

potência em configuração Doherty.  

Já o equipamento EC704MP é composto por uma gaveta de potência modelo PA704MP, que fornece 

400Wrms nos padrões ISDB-T / DVB-T2 ou 450Wrms no padrão ATSC, a partir de 4 amplificadores de 

potência em configuração Doherty.  

A gaveta de potência é padrão rack 19”, 2RU, com pequenas variações de montagem interna entre os 

modelos EC702MP e EC704MP. 

Driver, Placa de Controle, Fonte de Alimentação e Ventoinhas são comuns e intercambiáveis para 

os dois modelos de transmissor de média potência. 

Pallet (banda larga, sem ajustes) é comum para equipamentos de Média e Alta Potência. 

Vista Isométrica 

Vista Frontal 

Vista Traseira 

Família E-Compact: Sistema de Amplificação de Potência 

Média Potência 



GAVETAS DE POTÊNCIA 

O equipamento foi desenvolvido considerando conceitos importantes de manutenção em campo. 
 

• As Fontes de Alimentação trabalham de forma redundante, com conexões Plug-In / Hot Swap 

através do painel frontal. 
 

• As Ventoinhas são independentes e acessíveis pelo painel frontal. 
 

• Os Filtros de Ar são laváveis e podem ser removidos pelo painel frontal da gaveta, de forma 

independente das ventoinhas. 

Fácil acesso às Ventoinhas e Filtros  
 

de Ar. 

Fontes de Alimentação redundantes, 
 

com  conexões Plug-In / Hot Swap. 

Filtros de Ar laváveis. 

Família E-Compact: Facilidade de Manutenção 

Média Potência 



* Redundância de 70% da Potência Nominal no EC704MP e 

de 100% no EC702MP. 
 

**A remoção/inserção de uma das Fontes pode ser feita 

com o equipamento ligado, desde que a chave AC frontal 

da Fonte a ser removida/inserida esteja desligada. 

Família E-Compact: Facilidade de Manutenção 

Vantagens 

• Praticidade e rapidez para troca e manutenção. 

• Alça da Fonte retrátil. 

• Painel independente. 

• Plug-In / Hot Swap**, com ajustes automáticos 

de pré-correção e potência de saída em caso de 

redução na potência. 

O sistema de Fontes Plug-In / Hot Swap facilita o processo de manutenção e substituição de módulos 

em campo. 

As fontes são endereçadas dentro da gaveta, o que facilita a aquisição de spare parts. 

O equipamento conta com duas fontes, que trabalham de forma redundante.* 

FONTES DE ALIMENTAÇÃO Média Potência 



Família E-Compact: Opções de Montagem 

Os equipamentos da linha E-Compact Média Potência podem ser adquiridos em três opções de 

montagem: MESA, ESTRUTURAL ou RACK. 

Nas 3 opções disponíveis é possível incluir todos os opcionais do equipamento. 

MESA ESTRUTURAL RACK 

Média Potência 



Família E-Compact: Robustez 

Testes na Câmara Térmica HKL: -5ºC a+50ºC na potência nominal de saída 

Todos os equipamentos da HKL, contemplando os transmissores da Família E-Compact, e 

seus módulos internos, são submetidos a mais de 70 testes tais como: Variações de 

Temperatura, Vibração, Variações na Tensão AC, Conexão/Desconexão de Cabos, etc. 

EC708HP: 4.800W após o filtro 

EC704MP: 300W após o filtro 



Família E-Compact: Eficiência Energética 

Comparando os transmissores da família E-COMPACT com transmissores Classe AB convencionais, 

pode-se atingir em média uma redução de 50% nas despesas com energia elétrica. 

Eficiência Típica 

após o filtro

Pout [W]

após o filtro
Consumo [W]

Consumo 

Anual [W]
Custo Anual 

E-Compact Alta Potência ISDB-T 30% 2400 8000 70080 35.740,80R$           

Transmissor Classe AB ISDB-T 14% 2400 17143 150171 76.587,43R$           
Valor de referência do KW/h 0,51R$                             Economia em R$ 40.846,63R$           

Economia em % 53%

Eficiência Típica 

após o filtro

Pout [W]

após o filtro
Consumo [W]

Consumo 

Anual [W]
Custo Anual 

E-Compact Média Potência ISDB-T 26% 300 1154 10108 5.154,92R$             

Transmissor Classe AB ISDB-T 12% 300 2500 21900 11.169,00R$           
Valor de referência do KW/h 0,51R$                             Economia em R$ 6.014,08R$             

Economia em % 54%



Sobre a Hitachi Kokusai Linear 

A Hitachi Kokusai Linear comprometida com o cliente, desenvolve 

soluções criativas para o mercado da radiodifusão. 

 
A Linear Equipamentos Eletrônicos fundada em 

1977, se tornou uma importante fornecedora de 

equipamentos de radiodifusão no Brasil e atua 

desde 1985 no mercado internacional. A 

empresa já instalou mais de 37 mil 

equipamentos em mais de 40 países. 

 

Em 2011, a Hitachi Kokusai adquiriu 100% das 

ações da Linear e a nova companhia “Hitachi 

Kokusai Linear Equipamentos Eletrônicos S/A” 

(HKL) agora é uma importante base da Hitachi 

Kokusai Electric Inc. no segmento de 

radiodifusão, uma companhia que desde 1949 

desenvolve produtos para os mercados de 

radiodifusão, telecomunicações, controle e 

segurança. 



Pós-Vendas 

Através da nossa planta industrial de mais de 10.500m², e mais de 38 anos de 

mercado, oferecemos um excelente Suporte Pós-Vendas através da nossa 

Assistência Técnica e Engenharia locais. 



Obrigado! 

 

pdamasceno@linear.com.br 


