Opis
Antena Breti Navy to antenna dookólna
wysokiej jakości, stworzona specjalnie dla
niedużych jednostek pływających
żaglowych lub motorowych, o średnicy 40
mm i wysokości 400 mm, do odbioru
sygnałów cyfrowych naziemnych, tv i
radiowych. Posiada filtr LTE o wysokiej
wydajności, który pozwala oglądać kanały
telewizji i sluchać radia, nawet w przypadku
przechylenia statku. Wewnątrz posiada
wbudowany wzmacniacz niskiego hałasu,
jaki może pracować z zasilaniem od 5 V cc
do 24 V cc, z wkładką napięcia, która
znajduje się w zestawie. To pozwala
uniknąć problemów z zasilaniem anteny.

Dane techniczne
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Tłumienność filtra LTE

(db)

Diametr

40 mm

791 MHz

>4

Wysokość

400 mm

796 MHz

>12

Waga

250 g

801 MHz

>18

Materiał

Tuba anteny wykonana jest z PVC i okryta jest
podwojną warstwą ochronną z winylu
polimerowego White Gloss, nieżółknącego,
gwarantowaną na 10 lat.

811 MHz

>25

821 MHz

>30

832 MHz

>30

Kąt odbioru

360°

862 MHz

>30

Polaryzacja

pozioma/pionowa

900 MHz

>30

Oporność

75 ohms

950 MHz

>30

Zakres odbioru

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

Wzmocnienie

10 dB + 18 dB = 28 dB

Poziom szumu

1,5 dB

Zużycie energii

25 mA

Zasilanie

od 5VDc do 24VDc

Konektor

F

Produkty załączone
Kabel przewodowy koncentryczny klasy A, 12
mt, 75 Ohm, z konektorami F z OR oraz
osłoną konektora z gumy, do podłączenia
anteny.
Kabel przewodowy koncentryczny klasy A, 12
mt, 75 Ohm, z konektorami wysokiej jakości,
do podłączenia telewizora/ dekodera.

Produkty opcjonalne

Wkładka napięcia zasilana od 5 Vcc do 24 Vcc.

Element do montażu anteny na maszcie żaglowym,
wykonany ze stali nierdzewnej 316 inox.

Element do montażu anteny wykonany ze stali
nierdzewnej 316 inox.

Opis
Antena Breti Prestige HD została stworzona
specjalnie dla pojazdów i przyczep
kempingowych. Korpus anteny jest pokryty
specjalną folią, koloru białego i lśniącego, z
gwarancją 10 lat, mającą na celu ochronę
anteny od czynników atmosferycznych i
zapobiegającą w ten sposób pozółknięciu
anteny. Ma także hermetyczne
korki
zamykające w kolorze białym, co podnosi
estetykę anteny. Te modele są dostępne z
filtrem LTE wbudowanym w celu uniknięcia
zakłóceń spowodowanych przez nowe
częstotliwości telefoniczne 4G.

Dane techniczne

Produkty załączone

Diametr

40 mm

Element do montażu anteny.

Wysokość

350 mm

Konektor F z OR.

Waga

250 g

Materiał

Rúrka antény z PVC je potiahnutá dvojitým
ochranným filmom z polymérového vinylu
White Gloss, proti zožltnutie, záručná doba
je 10 rokov.

Kąt odbioru

360°

Polaryzacja

pozioma/pionowa

Oporność

75 ohms

Zakres odbioru

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

Wzmocnienie

11 db

Zasilanie

żadne

Konektor

F

Produkty opcjonalne
Element do montażu anteny wykonany ze stali
nierdzewnej 316 inox.
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Opis
Antena Breti Prestige HDR zostala
stworzona specjalnie dla pojazdów i
przyczep kempingowych. Korpus anteny
jest pokryty specjalną folią, koloru białego i
lśniącego, z gwarancją 10 lat, mającą na
celu ochronę anteny od czynników
atmosferycznych i zapobiegającą w ten
sposób pozółknięciu anteny. Ma także
hermetyczne korki zamykające w kolorze
białym, co podnosi estetykę anteny. Te
modele są dostępne z filtrem LTE
wbudowanym w celu uniknięcia
zakłóceń spowodowanych przez nowe
częstotliwości telefoniczne 4G.

Dane techniczne
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Produkty załączone

Diametr

40 mm

Element do montażu anteny.

Wysokość

350 mm

Konektor F z OR.

Waga

600g

Materiał

Tuba anteny wykonana jest z PVC i okryta
jest podwójną warstwą ochronną z winylu
polimerowego White Gloss, nieżółknącego,
gwarantowaną na 10 lat.

Kąt odbioru

180°

Polaryzacja

pozioma/pionowa

Oporność

75 ohms

Zakres odbioru

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

Wzmocnienie

18 db

Zasilanie

żadne

Konektor

F

Produkty opcjonalne
Element do montażu anteny wykonany ze stali
nierdzewnej 316 inox.
Kołnierze metalowe do zamocowania reflektora
anteny.

Opis
Antena Breti HDV101 LTE to antena
dookólna wysokiej jakości, z filtrem LTE
wbudowanym w celu uniknięcia
zakłóceń spowodowanych przez nowe
częstotliwości telefoniczne 4G. Jej
najwyzsza funkcjonalność i łatwość w
użyciu sprawiły, ze te anteny
zostały
przyjęte jako punkt odbioru zarówno
podstawowego, jak i dodatkowego, gdzie
często są niezastąpione - na balkonach, na
balustradach, przy oknach. Ze względu na
swoje właściwości ta antena może zostać
postawiona bez użycia
specjalnych
narzędzi pomiaru i montażu. Jej
praktyczność można jeszcze bardziej
docenić przy konieczności działania w
trudnych warunkach, np na stromym dachu
lub w ograniczonej przestrzeni.

Dane techniczne

Tłumienność filtra LTE

(db)

Diametr

40 mm

791 MHz

>4

Wysokość

350 mm

796 MHz

>12

Waga

250 g

801 MHz

>18

Materiał

Tuba anteny wykonana z PVC w kolorze białym,
o grubości 2 mm.

811 MHz

>25

821 MHz

>30

Kąt odbioru

360°

832 MHz

>30

Polaryzacja

pozioma/pionowa

862 MHz

>30

Oporność

75 ohms

900 MHz

>30

Zakres odbioru

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

950 MHz

>30

Wzmocnienie

10 db

Zasilanie

żadne

Konektor

F

Produkty opcjonalne
Element do montażu anteny na słupie
metalowym.
Element do montażu anteny na barierze lub
na ściance plastikowej.
Elementy do montażu anteny na ścianie, stal
nierdzewna 316 inox.
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Opis
Antena Breti HDR101 LTE to antena
kierunkowa wysokiej jakości, z filtrem LTE
wbudowanym w celu uniknięcia
zakłóceń spowodowanych przez nowe
częstotliwości telefoniczne 4G. Jej
najwyzsza funkcjonalność i łatwość w
użyciu sprawiły, ze te anteny
zostały
przyjęte jako punkt odbioru zarówno
podstawowego, jak i dodatkowego, gdzie
często są niezastąpione - na balkonach, na
balustradach, przy oknach. Ze względu na
swoje właściwości ta antena może zostać
postawiona bez użycia
specjalnych
narzędzi pomiaru i montażu. Jej
praktyczność można jeszcze bardziej
docenić przy konieczności działania w
trudnych warunkach, np na stromym dachu
lub w ograniczonej przestrzeni.

Dane techniczne

Tłumienność filtra LTE

(db)

Diametr

40 mm

791 MHz

>4

Wysokość

350 mm

796 MHz

>12

Waga

600 g

801 MHz

>18

Materiał

Tuba anteny wykonana jest z PVC w kolorze
białym, o grubości 2 mm.

811 MHz

>25

821 MHz

>30

Kąt odbioru

180°

832 MHz

>30

Polaryzacja

pozioma/pionowa

862 MHz

>30

Oporność

75 ohms

900 MHz

>30

Zakres odbioru

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

950 MHz

>30

Wzmocnienie

17 db

Zasilanie

żadne

Konektor

F

Produkty opcjonalne
Element do montażu anteny na ścianie.
Kołnierze plastikowe do zamontowania
reflektora anteny.
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Opis
Wzmacniacz po prostu genialny – po
ustawieniu poziomu sygnału wyjściowego
Max / -8dB, urządzenie automatycznie
utrzymuje tę wartość i dostosowuje się na
bieżąco do wahań sygnału wchodzącego,
unikając w ten sposób
przeciążenia
wzmacniaczy. Dioda sygnalizacyjna led
zielona do zasilania (12 V dc) oraz dwie
diody led niebieskie monitorują oddzielnie
aktywność samoregulacji zakresów VHF i
UHF. Wzmacniacz nie wymaga narzędzi
ani wykwalifikowanego personelu do
instalacji.

Dane techniczne
1 wejście

VHF+UHF *

2 wyjścia

VHF+UHF/VHF+UHF **

Wzmocnienie VHF

27 dB

Wzmocnienie UHF

24 dB

Poziom wyjściowy UHF

110 dBuV ***

Poziom wyjściowy VHF

110 dBuV ***

Pobór energii

150 mA

Włączenie

przełącznik on/off

Zasilacz

zewnętrzny lub załączony 220V/ 12Vdc

Wzmacnianie

VHF i UHF oddzielnie

Automatyczna regulacja wzmacniania

VHF i UHF oddzielnie

Ustawienie poziomu wyjścia

Max/ -8 dB

Konektory wejścia i wyjścia IN / OUT

F

Kolor

biały

Wymiary

90 x 53 x 34 mm (bez zasilacza )

Waga

120 g (bez zasilacza)

*na zamówienie wersja z 2 wejściami oddzielnymi VHF/UHF (możliwość zamówienia filtru LTE)
**na zamówienie wersja z 1 wyjściem VHF + UHF (w tej wersji wzmocnienie jest powiększone o 3-4 dB, jak również poziomy wyjściowe)
***IMD3-54 dBc przy pomiarze startowym przed 2 wyjściami (po wyjściu poziom jest okolo 3-4 dB mniejszy)
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Adres: 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

