Popis
Anténa Breti Navy je všesměrová anténa
vysoké kvality vyvinutá speciálně pro
plachetnice nebo motorová plavidla, malých
rozměrů, o průměru 40 mm a výšky 400
mm, pro přijímání signálů digitální, pozemni
televize a rozhlasu. Je vybavena filtrem
LTE vysokého výkonu, který vám umožní
sledovat televizní a rozhlasové kanály, také
i v případě kolísání plavidla. Uvnitř má
integrovaný zesilovač s nízkým šumem,
napájen od 5Vcc do 24 Vcc, a s insertem
napětí, který je součástí tohoto balení.
Toto zařízení předchází problémům
s napájením antény.

Technické vlastnosti

Filtr LTE s útlumem

(db)

Průměr

40 mm

791 MHz

>4

Výška

400 mm

796 MHz

>12

Hmotnost

250 g

801 MHz

>18

Materiál

Trubka antény z PVC je potažena dvojitým
ochranným filmem z polymerního vinylu White
Gloss, proti zežloutnutí, záruční doba je 10 let.

811 MHz

>25

821 MHz

>30

832 MHz

>30

862 MHz

>30

900 MHz

>30

950 MHz

>30

Úhel příjmu

360°

Polarizace

horizontální/vertikální

Impedance

75 ohms

Pásmo přijmu

170/230 MHz (III pásmo), 470/790 (UHF)

Zisk

10 dB + 18 dB = 28 dB

Hluk obrázku

1,5 dB

Spotřeba energie

25 mA

Napájení

od 5VDc do 24VDc

Konektor

F

Zahrnuté produkty
Koaxiální kabel třída "A", 12 mt, 75 ohm,
kabelové konektory "F" s OR a kryt konektoru
antény v kaučuku pro přípoj antény.
Koaxiální kabel třída "A", 1,5 mt, 75 ohm,
kabelové konektory vysoké kvality pro
připojení tv/dekóderu.
Inserter napětí napájen od 5 do 24 Vcc.

Volitelné produkty
Držák pro připevnění antény na plachetní stožár z
nerezavé ocele AiSi 316 proti korozi.
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Držák pro upevnění antény z nerezavé ocele
AiSi 316 proti korozi.

Popis
Anténa Breti Prestige HD byla vyvinuta
speciálně pro odvětví karavanů a přívěsů.
Anténní tělo je potažené speciální vrstvou
čistě bílé lesklé barvy se záruční dobou
na10 let. Tato vrstva chrání anténu před
atmosférickými vlivy , čímž zabrání žloutnutí
těla antény. Kromě toho má uzavírací
hermetické bílé kryty pro zvýraznění
estetiky antény. Tyto modely jsou k
dispozici se zavedeným filtrem LTE, aby se
zabránilo rušení způsobené novými
telefoními frekvencemi 4G.

Technické vlastnosti

Zahrnuté produkty

Průměr

40 mm

Držák pro upevnění antény.

Výška

350 mm

Konektor “F” s OR.

Hmotnost

250 g

Materiál

Trubka antény z PVC je potažena dvojitým
ochranným filmem z polymerního vinylu
White Gloss, proti zežloutnutí, záruční
doba je 10 let.

Úhel příjmu

360°

Polarizace

horizontální/vertikální

Impedance

75 ohms

Pásmo příjmu

170/230 MHz (III pásmo), 470/790 (UHF)

Zisk

11 db

Napájení

žádné

Konektor

F

Volitelné produkty
Držák pro upevnění antény z nerezavé ocele
AiSi 316 proti korozi.
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Popis
Anténa Breti Prestige HDR byla vyvinuta
speciálně pro odvětví karavanů a přívěsů.
Anténní tělo je potažené speciální vrstvou
čistě bílé lesklé barvy se záruční dobou na
10 let. Tato vrstva chrání anténu před
atmosférickými vlivy, čímž zabrání žloutnutí
těla antény Kromě toho má uzavírací
hermetické bílé kryty pro zvýraznění
estetiky antény. Tyto modely jsou k
dispozici se zavedeným filtrem LTE, aby se
zabránilo rušení způsobené novými
telefoními frekvencemi 4G.

Technické vlastnosti
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Zahrnuté produkty

Průměr

40 mm

Držák pro upevnění antény.

Výška

350 mm

Konektor “F” s OR.

Hmotnost

600g

Materiál

Trubka antény z PVC je potažena dvojitým
ochranným filmem z polymerního vinylu
White Gloss, proti zežloutnutí, záruční doba
je 10 let.

Volitelné produkty

Úhel příjmu

180°

Držák pro upevnění antény z nerezavé ocele AiSi
316 proti korozi.

Polarizace

horizontální/vertikální

Kovové spony pro upevnění antény na reflektor.

Impedance

75 ohms

Pásmo příjmu

170/230 MHz (III pásmo ), 470/790 (UHF)

Zisk

18 db

Napájení

žádné

Konektor

F

Popis
Anténa Breti HD V101 LTE je všesměrová
anténa vysoké kvality, s vestavěným filtrem
LTE, aby se zabránilo rušení způsobené
novými
telefoními frekvencemi
4G.
Její extrémní funkčnost a snadné použití,
znamená, že ji předurčuje k použití na
balkóny, zábradlí a okení rámy. Díky její
vlastnosti ji lze ovládat i bez použití
speciálních měřicích a montážních přístrojů.
Její praktičnost může být ještě více
oceněna, když jste nuceni pracovat za
obtížných podmínek, jako například na
sedlových střechách nebo ve velmi
omezených prostorech.

Technické vlastnosti

Filtr LTE s útlumem

(db)

Průměr

40 mm

791 MHz

>4

Výška

350 mm

796 MHz

>12

Hmotnost

250 g

801 MHz

>18

Materiál

Trubka antény z PVC bílé barvy, tloušťka 2 mm.

811 MHz

>25

Úhel příjmu

360°

821 MHz

>30

Polarizace

horizontální/vertikální

832 MHz

>30

Impedance

75 ohms

862 MHz

>30

Pásmo příjmu

170/230 MHz (III pásmo), 470/790 (UHF)

900 MHz

>30

Zisk

10 db

950 MHz

>30

Napájení

žádné

Konektor

F

Volitelné produkty
Držák pro montáž antény na železnou tyč.
Držák pro upevnění antény na překážku nebo
plastové stěny.
Konzole pro montáž antény na stěnu z
nerezavé ocele AiSi 316 proti korozi.
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Popis
Anténa Breti HDR V101 LTE je směrová
anténa vysoké kvality, s vestavěným filtrem
LTE, aby se zabránilo rušení způsobené
novými telefoními frekvencemi 4G. Její
extrémní funkčnost a snadné použití,
znamená, že ji předurčuje k použití na
balkóny, zábradlí a okení rámy. Díky její
vlastnosti ji lze ovládat i bez použití
speciálních měřicích a montážních přístrojů.
Její praktičnost může být ještě více
oceněna, když jste nuceni pracovat za
obtížných podmínek, jako například na
sedlových střechách nebo ve velmi
omezených prostorech.

Technické vlastnosti

Filtr LTE s útlumem

(db)

Průměr

40 mm

791 MHz

>4

Výška

350 mm

796 MHz

>12

Hmotnost

600 g

801 MHz

>18

Materiál

Trubka antény z PVC bílé barvy, tloušťka 2 mm.

811 MHz

>25

Úhel příjmu

180°

821 MHz

>30

Polarizace

horizontální/vertikální

832 MHz

>30

Impedance

75 ohms

862 MHz

>30

Pásmo příjmu

170/230 MHz (III pásmo), 470/790 (UHF)

900 MHz

>30

Zisk

17 db

950 MHz

>30

Napájení

žádné

Konektor

F

Volitelné produkty
Konzole pro montáž antény na stěnu .
Plastové spony pro upevnění antény na
reflektor.
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Popis
Inteligentní zesilovač - po nastavení
výstupního výkonu Max/ -8dB, zařízení
automaticky udržuje hodnotu a přizpůsobuje
se v reálném čase na kolísání vstupního
signálu a vyhne se tak přetížení zesilovače.
Zelený indikátor Led pro napájení ( 12Vdc) a
dvě modré led diody kontrolní činnosti
automatické regulace pásmů VHF a UHF
samostatně. Není potřeba zvláštních přístrojů
nebo kvalifikovaného personálu pro instalaci.

Technické vlastnosti
1 vstup

VHF+UHF *

2 výstupy

VHF+UHF/VHF+UHF **

Získ VHF

27 dB

Získ UHF

24 dB

Výstupní úroveň UHF

110 dBuV ***

Výstupní úroveň VHF

110 dBuV ***

Spotřeba

150 mA

Zapnutí

ON/OFF přepínačem

Napájecí zdroj

Mimo nebo dodané 220 V/12Vdc

Zesílení

VHF a UHF samostatně

Automatická regulace zisku

VHF a UHF samostatně

Nastavení výstupní úrovně

Max/-8dB

Konektory IN a OUT

F

Barva

Bílá

Rozměry

L 90 x P 53 x H 34 mm (mimo napájecí zdroj)

Hmotnost

120 g (mimo napájecí zdroj)

*na žádost verze 2 samostatné vstupy VHF/UHF (možnost požádat o filtr LTE)
**na žádost verze 1 výstup VHF + UHF (v této verzi zisk se zvýší o cca 3-4 dB, tak i pro výstup)
***IMD3-na začátku naměřeno 54 dBc 2 výstupů (tzn. dvou výstupů je hodnota o 3-4 dB nižší)
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Adresa: Via Meer 37/b, Alzano Lombardo, Bergamo, Italia
Web site: www.bretiantenne.it - www.antenne-camper.it
Email: info@bretiantenne.it
Tel/Fax: 0039 035513417

