
Flimmer på skærmen ?

I takt med, at det såkaldte 4G mobil net bliver sat i drift, oplever flere og flere husstande 
pixelering/flimmer på nogle af de digitale tv-kanaler
Årsagen er ofte, at husstandens interne installation ikke er skærmet tilstrækkeligt for 
indstråling fra 4G mobilnettet, som desværre har fået lov,  at bruge de samme frekvenser som 
bruges til tv. 
Det betyder bl.a. at signalerne fra mobilmasterne og husstandens mobiltelefoner kan blande 
sig med dit tv-signal, hvis din installation ikke er beskyttet mod indstråling.
Læs evt. yderligere information fra Erhversstyrrelsen om forstyrrelse af tv i forbindelse 
etablering af 4G mobilnettet – her.

Hvad er årsagen til flimmer på skærmen ?

Den typiske årsag til pixelering er at husinstallation ikke er tilstrækkeligt beskyttet mod udefra 
kommende støj, som den bl.a. 4G mobilnettet udsender.

Typiske eksempler på ikke HF-tæt løsninger: 

Eksempel på pixelering / flimmer på digitale tv-kanaler
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Hvordan undgår man flimmer på skærmen ?
Hvis du vil undgå pixelering kræver det, at din husinstallation er såkaldt HF-tæt, hvilket vil sige at alle 
stik, samlinger og evt. signalfordelere er lavet på en måde, så den ikke lader fremmede signaler 
slippe ind og blande sig med antennesignalet.

Eksempler på HF-tæt løsninger: 

Stik og stikdåser:

Samlinger og forlængerkabler:

Signalfordelere & forprstærkere:

Har du brug for hjælp med din husinstallation anbefaler vi Dansk Kabel TV, som kan kontaktes 
på 43 32 47 00
Årsagen til pixeleringer kan være drilske at finde, men Dansk Kabel TV har udstyret til det og vi har 
endnu ikke hørt om tilfælde, hvor det ikke er lykkedes at få perfekte billeder ☺

Forskellige links om emnet
YouTube-video med gennemgang af en hjemmeinstallation, Dansk Kabel TV
Hjælp til bedre tv-signal HomeConnect.me
YouTube-videoer om installation af tv-stik, kabler og udstyr, HomeConnect.me
YouSee: Er din hjemmeinstallation beskyttet mod signalerne fra 4G-netværket?, YouSee
Stofa: Vejledning til et godt tv-signal, Stofa

Antennekabel Klasse A  
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