Informacje o produkcie
Utworzono 17-10-2018

Antena Yagi 19 dBi
Cena :
37,40 zł (netto)
46,00 zł (brutto)
Producent : COMP-NET
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
Antena typu Yagi jest najpopularniejszą anteną kliencką do odbioru internetu.
Nasza Yagi dobrze pracuje nawet przy odległościach do 5 km od stacji bazowej z anteną dookólną.
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Specyfikacja techniczna anteny:
19 dBi

Częstotliwość pracy:

2,400 - 2,480 GHz

Polaryzacja:

liniowa pionowa lub pozioma

Szerokość promieniowania w płaszczyźnie poziomej

320

Szerokość promieniowania w płaszczyźnie pionowej

270

Impedancja:

50 Ohm

Wymiary:

750mm x 75mm (bez uchwytu)

Obudowa:

PCV hermetyczna

Mocowanie (średnica masztu):

35 ÷ 45 mm
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Średni zysk energetyczny: średnio

O budowie anteny
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1. Do budowy elementu aktywnego stosujemy gotowe wytwarzane za pomocą frezarki cyfrowej drabinki z aluminium.
2. Dipol wykonany jest z mosiądzu o średnicy 2mm.
3. Całość zamknięta szczelnie korkami w obudowie wykonanej z polichlorku winylu na bazie wapniowo-cynkowej odpornego na promieniowanie UV oraz
silne mrozy co znacznie wydłuża żywotność anteny. Nie stosujemy rur na bazie ołowio-wapiennej, jakich jest większość, gdyż ołów bardziej niż inne
substancje pochłania fale elektromagnetyczne.
4. Kabel i złączki wysokiej jakości

Antena jest nowa posiadająca 24-miesięczną gwarancję

w

Każda wyprodukowana antena zanim trafi do klienta podlega testom pod względem parametrów takich jak siła sygnału czy link.
Odległość kontrolna wynosi około 3 km od stacji bazowej.
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Klient otrzymuje antenę zapakowana w tekturowe pudełko gotową do pracy zaraz po rozpakowaniu

Dostępne opcje Antena Yagi 19 dBi
» Długość kabla: 1 m. (+2,00 zł), 2 m. (+4,00 zł), 3 m. (+6,00 zł), 4 m. (+8,00 zł), 5 m. (+10,00 zł), 6 m. (+12,00 zł), 7 m. (+14,00
zł), 8 m. (+16,00 zł), 9 m. (+18,00 zł), 10 m. (+20,00 zł), 11 m. (+22,00 zł), 12 m. (+24,00 zł), 13 m. (+26,00 zł), 14 m. (+28,00 zł), 15 m.
(+30,00 zł).
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