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       ZASTOSOWANIE ANTENY 

Ze względu na dużą odporność WFS od otoczenia są to najczęściej stosowane anteny do celów monitoringu 
radiowego przy średnich odległościach.  

Są stosowane na zewnątrz i wewnątrz obiektów. Istnieje 
możliwość przybicia bądź przykręcenia anten do ściany.  

Części anten wykonane są z aluminium. Zaletą tych anten jest 
duży zysk energetyczny oraz szeroki kąt promieniowania 
poziomego 360°.  

         PARAMETRY ELEKTRYCZNE 

Zysk                                                             2 [dBi] 

Kąt promieniowania w płaszczyźnie 

pola elektrycznego                                      60 ° 

Kąt promieniowania w płaszczyźnie 

pola magnetycznego                                  360 ° 

Stosunek promieniowania 

głównego do wstecznego                            0 ° 

WFS                                                             1,3 

Impedancja wejściowa                              50 [Ohm] 

Ilość elementów                                          1 

Polaryzacja                                                  +/+ 

 

                      Zestaw zawiera 

 

 dipol z zakresu 152 MHz 

 puszka antenowa 

 pętla dopasowująca  

 wysięgnik 

 normalia 

 instrukcja 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Antena komunikacyjna   AK1/152                                         ID - 810 
 

Producent: Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne BURO Sp.c. 
05-090 Raszyn ul. Wysoka 24b   tel/fax  +48(22)720-38-09 

Nr GIOŚ: E0011898W 
www.buro.pl 

 
 
 
 
Wyrób objęty jest 24 miesięczna gwarancją liczoną od chwili wydania anteny klientowi                

1. Gwarantem jakości anteny jest firma Buro Sp.c  
2. Klient ma prawo w ramach gwarancji do naprawy anteny lub wymiany na towar wolny od wad. 
3. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia wyrobu do 

siedziby producenta. 
4. Naprawy anteny mogą dokonywać tylko osoby przeszkolone przez producenta, próba samodzielnej naprawy może 

doprowadzić do utraty gwarancji.                                                                                                                                     
5. Z tytułu udzielonej gwarancji producent nie odpowiada za utratę spodziewanych                                                         

korzyści i poniesionych kosztów wynikłych z użytkowania zakupionego sprzętu. 
Użytkownik traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku: 

1. Usterek powstałych w wyniku podłączenia urządzeń nie przeznaczonych do współpracy z anteną. 

2. Uszkodzeń mechanicznych lub innych uszkodzeń powstałych z przyczyn  niezależnych od producenta, w 

szczególności za uszkodzenia przewodu zasilającego (np. wskutek przecięcia przez ramę okna). 

 
Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza 
ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową 
 

 
 
 

 
             
 
 

Pozbywanie się starych urządzeń elektronicznych, oraz rola gospodarstwa domowego w przyczynianiu się do ponownego użycia i 

odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu 
 
Europejska Dyrektywa 2002/96/EC dotycząca Zużytych Elektrycznych i Elektronicznych Urządzeń zakazuje pozbywania się starych urządzeń użytku 
domowego jako odpadów komunalnych. W trosce o środowisko naturalne urządzenia te podlegają selektywnej zbiórce odpadów, której wynikiem jest 
odzyskanie i przetworzenie materiałów. 
Ponadto, niniejszym informujemy, iż głównym celem ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym  i elektronicznym jest ograniczenie ilości 
odpadów powstałych ze sprzętu oraz zapewnienie odpowiedniego  poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu oraz zwiększenie świadomości 
społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Mając na uwadze 
powyższe należy wskazać, iż w powyższym procesie gospodarstwa domowe spełniają bardzo ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, 
w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Stosownie do art. 35 ww. ustawy użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do 
oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.  
Tym samym użytkownik powinien: 
a) przekazać sprzęt jednostkom prowadzącym zbiórkę zużytego sprzętu. Szczegółowe informacje o tych jednostkach można uzyskać na stronie internetowej 

gminy właściwej dla użytkownika lub 

b) kupując nowy sprzęt może pozostawić stary w punkcie sprzedaży. Sprzedawcy detaliczni i sprzedawcy hurtowi są zobowiązani do nieodpłatnego 

przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju 

Pamiętać należy, iż prawidłowa utylizacja sprzętu umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które 
może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami i składnikami niebezpiecznymi. 

 
 

 


