
PRZEDSIÊBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE

Sp.c.

ATV 21/21-60 Indeks: 424
ANTENA

TELEWIZYJNA

Zastosowanie anteny:

* Telewizyjne anteny kierunkowe
przeznaczone do pracy na kana³ach 21-60.

Zalety:
*   Szybki monta¿ na standardowym
maszcie o œrednicy do 50mm.
*    Mo¿liwoœæ do³¹czenia przewodu
zasilaj¹cego bezpoœrednio w puszcze
antenowej.

Parametry techniczne anteny

Zysk energetyczny (dBi)

Szerokoœæ wi¹zki g³ównej (V)

Szerokoœæ wi¹zki g³ównej (H)

Stosunek promieniowania g³ównego
do wstecznego (o)

Numer kana³u

Impedancja  (Ohm)

Iloœæ elementów

Polaryzacja (V/H)

12-18

21
+/-

300

28

21-60

18

18

Produkowane przez Nasz¹ Firmê anteny zewnêtrzne typu “YAGI-UDA” jako jedne z nielicznych typów
zapewnia Pañstwu poprawn¹ ³¹cznoœæ w doœæ znacznych odleg³oœciach od stacji nadawczo-odbiorczej
oraz w z³ych warunkach atmosferycznych. Solidne wykonanie sprawia, ¿e s¹ ³atwe w monta¿u, trwa³e I
niezawodne. Wymiary elementów aktywnych anten kontrolujemy metod¹ komputerow¹ w celu uzyskania
du¿ej dok³adnoœci I stuprocentowej powtarzalnoœci produkcji.
Anteny te s¹ antenami kierunkowymi o du¿ym zysku energetycznym co umo¿liwia skuteczn¹ eliminacjê
sygna³ów odbitych I zak³ócaj¹cych.

Zasady monta¿u anteny:

Nale¿y prawid³owo wybraæ miejsce monta¿u anteny na obiekcie. W szczególnoœci musi to byæ miejsce:
1. umo¿liwiaj¹ce skierowanie anteny w po¿¹danym kierunku (do stacji nadajnika), nale¿y uwzglêdniæ

przeszkody terenowe i urbanistyczne.
2. oddalone od trakcji elektrycznej na bezpieczn¹ odleg³oœæ.
3. trudno dostêpne dla niepowo³anych osób
4.

Antena standardowo zosta³a wyposa¿ona w uchwyt do mocowania na okr¹g³ej rurze. Opcjonalnie dysponujemy
innymi rodzajami uchwytów. Czêsto zachodzi potrzeba montowania jej do cienkiego elementu balustrady (uchwyt
kratowy), do oœcie¿nicy lub parapetu okna (uchwyt fajkowy), do œciany (uchwyt przyœcienny lub uniwersalny uchwyt
obrotowy).
Monta¿u nale¿y dokonaæ przy pomocy specjalistycznych narzêdzi z zachowaniem zasad bezpieczeñstwa.
Przewód antenowy przymocowaæ do masztu lub œciany, bez ostrych jego za³amañ. Sposób tego mocowania nie
mo¿e naruszaæ zewnêtrznej pow³oki izolacyjnej kabla.

spe³niaj¹ce warunki ochrony przed wy³adowaniami atmosferycznymi, zgodnymi z odpowiednimi
Przepisami.
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Przyk³ady  monta¿u  czêœci
sk³adowych  anteny

Antena wyposa¿ona jest w podpórkê. Miejsce
mocowania podpórki zaznaczone jest zielonymi
paskami naklejonymi na wysiêgniku g³ównym. Pasek
czerwony oznacza miejsce, w którym nale¿y
zamontowaæ dipol. Antena posiada rozbudowany, 5-
cio elementowy reflektor zawieraj¹cy najd³u¿sze
elementy (reflektory). Elementy noœne reflektora
zamocowaæ wed³ug szczegó³u D w mie jscu
okreœlonym przez pojedynczy otwór w wysiêgniku
g³ównym. Dwie czêœc i sk ³adowe wysiêgnika
g³ównego po³¹czyæ wed³ug szczegó³u E. Monta¿
pozosta³ych elementów : mocowañ do masztu,
direktorów, dipola pokazano odpowiednio na rys. A,
B, C.

Nale¿y zwróciæ uwagê na prawid³owe zamontowanie
d i r e k t o r ó w. E l e m e n t n a j k r ó t s z y m u s i b y æ
zamontowany na pocz¹tku anteny skierowanej w
stronê stacji nadawczej, nastêpnie montujemy
elementy coraz d³u¿sze (niektóre elementy s¹
jednakowej d³ugoœci).

Antena powinna byæ zamontowana na uziemionym
wysiêgniku metalowym.
Po zmontowaniu anteny po³¹czenia œrubowe
zakonserwowaæ smarem. Antenê precyzyjn ie
ustawiæ w kierunku stacji nadawczej na najlepszy
odbiór (nawet ma³e zmiany kierunku zw³aszcza anten
wieloelementowych mog¹ powodowaæ znaczne
polepszenie odbioru).

B

Direktory
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C

Czerwony pasek

Dipol, puszka antenowa

Naklejony zielony pasek

Wysiêgnik g³ówny

Najd³u¿szy (reflektor)

Najkrótszy direktor

Kierunek stacji nadawczej

Zamocowanie do masztu
Po³¹czenie wysiêgnika g³ównegoReflektor

A

A

A

KARTA GWARANCYJNA

PRODUCENT UDZIELA GWARANCJI NA
SPRAWNE DZIA£ANIE WYROBU PRZEZ
OKRES 12 M-CY OD DATY SPRZEDA¯Y,
NIE D£U¯EJ JEDNAK NI¯ 18 M-CY OD
DATY PRODUKCJI.

B

C

ED


