Antena Panelowa LTE APQ2
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Odpowiednio mocny sygnał zapewnia dostęp do Internetu z pełną prędkością oferowaną przez
operatora sieci.

Parametry techniczne anteny
Nazwa anteny

APQ2

Pasmo pracy (GHz)

1,7-2,7

Zysk energetyczny (dBi)

14-15

Kąt promieniowania E/H (°)

38-45

Stosunek promieniowania
tył/przód (dB)

22

WFS

2

Impedancja (Ohm)

50

Rezystancja
stałoprądowa
Złącze
Masa (kg)

zwarcie
SMA
gniazdo
0,7

Przeznaczenie anten:
Antena w pełni obsługuje technologię MIMO.
Wspieranie Internetu LTE w trudnych warunkach.
Cechy szczególne:
Antena kierunkowa z regulacją poziomą i pionową.
Poprawia siłę i zasięg sygnału przy usługach 3G, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, HSPA + DC w paśmie 1700-2700MHz.
Antena pracuje w sieciach Polsat-Plus, T- Mobile, Orange, Play i innych operatorów sieci GSM.
Wybór miejsca montażu:
Przed zamocowaniem anteny na stałe należy wybrać miejsce o najlepszym zasięgu, pamiętając o następujących zasadach:
- poziom sygnału jest większy na zewnątrz niż wewnątrz budynku
- poziom sygnału rośnie wraz ze wzrostem wysokości zamontowania anteny
- poziom sygnału jest większy przy skierowaniu anteny w kierunku stacji nadawczej
Najczęściej wybieranym miejscem mocowania jest komin, maszt antenowy, ściana budynku od strony nadajnika.

UWAGA:

Dla niektórych routerów, modemów wymagane jest przełączenie pracy na anteny zewnętrzne (np.
dla zestawu ODU-IDU300 anteny będą aktywne po włączeniu opcji
"Antena zewnętrzna " w Panelu Zarządzania IDU).
Miejsce montażu anteny powinno:
- być oddalone od przewodów sieci energetycznej na bezpieczną odległość
- być trudno dostępne dla osób niepowołanych
- spełniać warunki ochrony przed wyładowaniami atmosferycznych zgodnie z odpowiednimi przepisami

Podczas montażu należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy na wysokości.
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zestaw kabli zasilających jest do nabycia osobno

Standartowe długości kabli:
- 1,5 mb w przypadku podłączenia anten do zestawu ODU-IDU 300
- pozostałe proponowane długości 5mb; 10mb; 15mb

Zestaw kabli zasilających 2szt.o długości
określonej przez nabywcę
wraz ze spinkami separującymi i kluczykiem
do złącz SMA zakończony dwustronnie
hermetycznymi wtykami SMA.

kluczyk ułatwiający
przykręcenia złącza
SMA w niektórych
typach urządzeń

spinki do
separacji kabli

konektory umożliwiają
podłączenie grubych kabli
anteny w przypadku
modemu USB

Deklaracja zgodności nr 01/2019
BURO s.c. ul Wysoka 24b 05-090 Raszyn deklaruje, że wyrób: Antena Panelowa AP Q2 do której odnosi
się niniejsza deklaracja została przez nas opracowana, wyprodukowana i spełnia wymogi :
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady RED z dnia 16 kwietnia 2014r w sprawie harmonizacji
ustawodawstwa państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011r ROHS II w sprawie ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
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