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 Більше 25-ти років на ринку 

розробки та виготовлення 

високотехнологічного 

радіоелектронного

приладобудування

для різних типів радіоелектронних пристроїв, 

зокрема телерадіомовлення, 

телерадіокомунікації, радіолокації, авіації.

 Успішне співробітництво з

провідними українськими та 

зарубіжними компаніями, зокрема 

операторами 

телерадіокомунікаційних мереж
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Загальна  інформація про компанію



«Квант – Эфір» сьогодні:

 більше 1600м2 власних виробничих площ

 більше 60 висококваліфікованих спеціалістів, з 

них більше 20 – висококваліфікованих  

інженерів

 замкнений цикл розробки, виробництва, поставки 

та обслуговування

 власний сервісний центр, що працює 24 години 

на добу
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Загальна  інформація про компанію



Партнери в США, Франції, 

Німеччині, Данії, Республіці 

Білорусь та інших європейських 

країнах
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Загальна  інформація про компанію

«Квант – Эфір»: міжнародна активність



Імпульсних підсилювачів та передавачів 

низької та високої потужності для 

телерадіокомунікацій, радіолокації, 

радіонавігації

Телерадіопередавачів

Антенно-фідерних пристроїв та систем

Пристроїв системи моніторингу 

Модулів живлення

Приймальних антен для цифрового ефірного 

телебачення та телекомунікації

Інших видів радіоелектронного обладнання
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Загальна  інформація про компанію

Розробка та виробництво
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Повний цикл розробки та виробництва продукції 

Розробка: в т.ч. науково-

дослідницькі та дослідно-

конструкторські роботи

Виробництво, 

складання, 

налаштування

Заводські випробування: 
термокамери, вібростенди, 

пробійні установки

Контроль якості 

продукції

Упаковка та 

відвантаження

Гарантійне та післягарантійне 

обслуговування,  розширена 

технічна підтримка

Повний цикл розробки та виробництва продукції



Основні послуги, що надає компанія «Квант-Ефір»

www.kvantefir.com8

Механоскладальне виробництво

виконує замовлення з металообробки
Механоскладальне виробництво НВП «Квант-Ефір» виконує замовлення з точної

металообробки на найновішому устаткуванні: токарні, фрезерні (4-х осьова

обробка), слюсарні, зварювальні роботи (ручне дугове, аргонодугове зварювання,

високотемпературна пайка чорних та кольорових металів), роботи з виготовлення

елементів оснастки.

Великий досвід та висока кваліфікація наших працівників дозволяє оперативно та якісно

виконувати роботи будь-якої складності за доступними цінами.

При потребі здійснюємо розробку конструкторської та технологічної документації.
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Повний цикл розробки та виробництва продукції 

Заводські випробування

 Все обладнання проходить 

обов'язкове тестування в 

термокамері при t +45 C˚

 У випадку спеціальних вимог –

в камері тепла-холоду та на 

вібростендах

Ретельний контроль якості 
на всіх стадіях виробництва

Контроль якості
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Повний цикл розробки та виробництва продукції 

Використання найновішого 

вимірювального обладнання

Tektronix, Agilent, АВС,

Rohde & Schwarz, Bird та ін.
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Повний цикл розробки та виробництва продукції 

 Повна номенклатура запасних 

модулів та блоків на складі 

підприємства 

 Можливість відправки 

замовнику запчастин на протязі 

24 годин після надходження 

заявки

Склад



www.kvantefir.com12

Повний цикл розробки та виробництва продукції 

технічна підтримка поставленого  

обладнання здійснюється спеціалістами 

сервісного центру цілодобово

Сервісний центр

«7 днів на тиждень 24 години на добу»



Цифрові підсилювачі та передавачі для 

телерадіомовлення та телекомунікацій різних рівнів 

потужності

Ретранслятори потужністю до 40 Вт rms

Імпульсні підсилювачі для радіолокаційних станцій 

потужністю до 30 кВт

Модулі живлення потужністю 50/1600/2000 Вт

Антенно-фідерні системи, фільтри та інші пасивні пристрої 

потужністю до 70 кВт

Портативні приймальні антени для DVB-T/T2 мовлення

Пристрої системи моніторингу: miniEM, AV-монітор, 

AC-монітор

13 www.kvantefir.com

Основна продукція компанії «Квант-Ефір»

Продукція компанії
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Основна продукція компанії «Квант-Ефір»

Лінійка цифрових імпульсних 

підсилювачів, 

телерадіопередавачів та 

ретрансляторів

15 Вт

200 Вт

200 Вт

600 – 1000 Вт 2500 Вт



 Відповідність стандартам DVB-T/T2, ETC1.

 Економія електроенергії до 40 – 45 %

 Стійкість до коливань та стрибків напруги в мережі живлення від 

170 до 270 В

 Грозозахист

 Остання генерація транзисторів NXP

 Ефективний швидкодіючий захист від перегріву, перевантаження 

та відбитої потужності 

 Віддалений моніторинг за допомогою: SNMP, TCP/IP, WEB
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Основна продукція компанії «Квант-Ефір»

Особливості цифрових імпульсних підсилювачів, 

DVB-T/Т2 передавачів та ретрансляторів
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Основна продукція компанії «Квант-Ефір»

Модулі живлення потужністю 50/650/1600/2000 Вт

NET – 50 KE BM – 1600 - 50 BM – 2000 – 50 RF BM – 650 – 50 RF

Основні параметри

NET-50KE BM-650-50RF BM-1600-50 BM-2000-50RF

Потужність, Вт 50 650 1600 2000

Вихідна напруга, В -5, +5, +12 +30…+50 +42…+52 +42…+52

Вхідний діапазон 

напруг, В
85…300 85…295 170…300

Діапазон зовнішніх 

температур, ˚С
+5…+60 +5…+70



 Смугові фільтри FM/МВ/ДМВ діапазонів 

 Пристрої складання потужностей

 Трансформатори хвильових опорів

 Антенні подільники потужностей

 Еквіваленти навантаження потужністю до 5 кВт

 Передавальні антенні системи:
• FM діапазону потужністю до 10кВт

• МВ діапазону потужністю до 40кВт

• ДМВ діапазону потужністю до 70кВт
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Основна продукція компанії «Квант-Ефір»

Антенно – фідерні пристрої та системи



 Оптимальний варіант для застосування в приміщеннях з погіршеними 

умовами прийому 

 Два виконання антени - з компактною підставкою для розміщення в 

приміщенні, та з комплектом кріплення на стіні (в приміщенні або зовні)  

 Антени виготовляються з гнучким тонким кабелем довжиною 3м для 

кімнатної та 10м для зовнішньої. Може додаватися подовжувач та 

перехідник

 Надзвичайно проста у використанні. На відміну від інших,

не потребує точної настройки на джерело сигналу
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Основна продукція компанії «Квант-Ефір»

Приймальні  антени для цифрового 

ефірного телебачення
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Основні послуги, що надає компанія «Квант-Ефір»

Система моніторингу для телерадіокомунікацій
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Основні послуги, що надає компанія «Квант-Ефір»

Система моніторингу та управління телерадіомовними 

та телерадіокомунікаційними мережами
Mini EM - блок моніторингу, призначений для управління пристроями по шині RS-

485 через WEB інтерфейс та SNMP-агент.

Пожежна та охоронна сигналізації підключаються до цифрових входів блоку

miniEM.

AV-монітор - модуль моніторингу аналогового ТВ передавача. Визначає наявність

вхідних аудіо (стереопара) та відео сигналів, вимірює рівні 3-х аналогових сигналів

(наприклад, рівні з детекторів падаючої і відображеної потужностей).

AC-монітор - модуль моніторингу параметрів системи електроживлення

(наявність 3-х фазного живлення основної та резервної ліній).

Відеореєстратор записує відео на внутрішній жорсткий диск за розкладом або

по детектуванню руху і передає відеосигнали по мережі Ethernet. Для віддаленого

спостереження за об'єктом необхідна пропускна здатність каналу зв'язку 1-2

Мбіт/сек на кожну камеру.



 Краща публікація на конференції IBC 2006

Публікація представників компанії «Бізнес-Модель 

поетапного впровадження в Україні цифрового 

ефірного телебачення» була визнана кращою на 

конференції IBC 2006
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Науково-технічні досягнення компанії «Квант-Ефір

«Конференція IBC відома на весь світ якістю доповідей, відібраних з

усього світу. Тому ця нагорода IBC AWARDS за найкращу публікацію

є величезним науково-технічним досягненням.

Увечері 10 вересня 2006 року нагорода вручена українським

співавторам за кращу публікацію про розробку моделі

впровадження цифрового ефірного наземного телебачення в

Україні.

Крім добре продуманого змісту, формату і наочності презентації,

експертний комітет конференції IBC відмітив продуманість,

інтегрованість та сміливість технічних ідей авторів.»

«IBC Daily news» 11.09.2006

Науково-технічні досягнення 
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 Обладнання «Квант-Эфір» 

відповідає вимогам стандартів 

CCIR, FCC и ETSI 

 Усі виробничі процеси 

сертифіковані згідно «ISO 9001-

2009»

Науково-технічні досягнення компанії «Квант-Ефір



www.kvantefir.com23

Дякуємо за увагу і

Запрошуємо до співробітництва!

ТОВ «НВП «Квант-Эфір»

Київ, Україна

Тел. (+38 044) 531 4220

Факс (+38 044) 531 4222

office@kvantefir.com

www.kvantefir.com


