Popis
Anténa Breti Navy je všesmerová anténa
vysokej kvality vyvinutá špeciálne pre
plachetnice alebo motorové lode, malých
rozmerov, s priemerom 40 mm a výšky 400
mm, pre prijímanie signálov digitálnej
televízie a rozhlasu. Je vybavená filtrom
LTE vysokého výkonu, ktorý vám umožní
sledovať televízne a rozhlasové kanály,
taktiež aj v prípade kolísania plavidla.
Vo vnútri má integrovaný zosilňovač s
nízkym šumom, napájaný od 5Vcc do 24
Vcc, a s insertem napätia, ktorý je súčasťou
tohto balenia. Toto zariadenie predchádza
problémom s napájaním antény.

Technické vlastnosti

Filter LTE s útlmom

(db)

Priemer

40 mm

791 MHz

>4

Výška

400 mm

796 MHz

>12

Hmotnost’

250 g

801 MHz

>18

Materiál

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

811 MHz

>25

821 MHz

>30

832 MHz

>30

Uhol príjmu

360°

862 MHz

>30

Polarizácia

horizontálna/vertikálna

900 MHz

>30

Impedancia

75 ohms

950 MHz

>30

Pásmo prijmem

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

Zisk

10 dB + 18 dB = 28 dB

Hluk obrázku

1,5 dB

Spotreba energie

25 mA

Napájania

od 5VDc do 24VDc

Konektor

F

Zahrnuté produkty
Koaxiálny kábel trieda "A", 12 mt, 75 ohm,
káblové konektory "F" s OR a kryt konektora
antény v kaučuku pre prípoj antény.
Koaxiálny kábel trieda "A", 1,5 mt, 75 ohm,
káblové konektory vysokej kvality pre pripojenie tv / dekódera.
Inserter napätia napájaný od 5 do 24 Vcc.

Volitel’né produkty
Držiak pre pripevnenie antény na plachtový stožiar
z nehrdzavejúcej ocele AISI 316 proti korózii.
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Držiak pre upevnenie antény z nehrdzavejúcej
ocele AISI 316 proti korózii.

Popis
Anténa Breti Prestige HD bola vyvinutá
špeciálne pre odvetvie karavanov a
prívesov. Anténny telo je potiahnuté
špeciálnou vrstvou čisto biele lesklé farby
so záručnou dobou na10 rokov. Táto vrstva
chráni anténu pred atmosférickými vplyvmi,
čím zabráni žltnutiu tela antény. Okrem toho
má hermetické bielej kryty pre zvýraznenie
estetiky antény. Tieto modely sú k dispozícii
so zavedeným filtrom LTE, aby sa zabránilo
rušeniu spôsobené novými telefóniu
frekvenciami 4G.

Technické vlastnosti

Zaradené výrobky

Priemer

40 mm

Držiak pre upevnenie antény.

Výška

350 mm

Konektor "F" s OR.

Hmotnost’

250 g

Materiál

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

Uhol príjmu

360°

Polarizácia

horizontálna/vertikálna

Impedancia

75 ohms

Pásmo príjmu

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

Zisk

11 db

Napájanie

žiadne

Konektor

F

Voliteľné produkty
Držiak pre upevnenie antény z nehrdzavejúcej
ocele AISI 316 proti korózii.
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Popis
Anténa Breti Prestige HDR bola vyvinutá
špeciálne pre odvetvie karavanov a
prívesov. Anténny telo je potiahnuté
špeciálnou vrstvou čisto biele lesklé farby
so záručnou dobou na 10 rokov. Táto vrstva
chráni anténu pred atmosférickými vplyvmi,
čím zabráni žltnutiu tela antény Okrem toho
má hermetické bielej kryty pre zvýraznenie
estetiky antény. Tieto modely sú k dispozícii
so zavedeným filtrom LTE, aby sa zabránilo
rušeniu spôsobené novými telefóniu
frekvenciami 4G.

Technické vlastnosti
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Zahrnuté produkty

Priemer

40 mm

Držiak pre upevnenie antény.

Výška

350 mm

Konektor “F” s OR.

Hmotnost’

600g

Materiál

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

Volitelné produkty

Uhol príjmu

180°

Držiak pre upevnenie antény z nehrdzavejúcej
ocele AISI 316 proti korózii.

Polarizácia

horizontálna/vertikálna

Kovové spony pre upevnenie antény na reflector.

Impedancia

75 ohms

Pásmo príjmu

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

Zisk

18 db

Napájanie

žiadne

Konektor

F

Popis
Anténa Bret HD V101 LTE je všesmerová
anténa vysokej kvality, so vstavaným filtrom
LTE, aby sa zabránilo rušeniu spôsobené
novými telefóniu frekvenciami 4G.
Jej extrémnej funkčnosť a jednoduché
použitie, znamená, že ju predurčuje na
použitie na balkóny, zábradlie a okenné
rámy. Vďaka jej vlastnosti ju možno ovládať
aj bez použitia špeciálnych meracích a
montážnych prístrojov. Jej praktickosť môže
byť ešte viac ocenená, keď ste nútení
pracovať za ťažkých podmienok, ako
napríklad na sedlových strechách alebo vo
veľmi obmedzených priestoroch.

Technické vlastnosti

Filter LTE s útlmom

(db)

Priemer

40 mm

791 MHz

>4

Výška

350 mm

796 MHz

>12

Hmotnost’

250 g

801 MHz

>18

Materiál

Rúrka antény z PVC bielej farby, hrúbka 2 mm.

811 MHz

>25

Uhol príjmu

360°

821 MHz

>30

Polarizácia

horizontálna/vertikálna

832 MHz

>30

Impedancia

75 ohms

862 MHz

>30

Pásmo príjmu

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

900 MHz

>30

Zisk

10 db

950 MHz

>30

Napájanie

žiadne

Konektor

F

Voliteľné produkty
Držiak pre montáž antény na železnú tyč.
Držiak pre upevnenie antény na prekážku
alebo plastové steny.
Konzoly pre montáž antény na stenu z
nehrdzavejúcej ocele AISI 316 proti korózii.

4

Popis
Anténa Breti HDR V101 LTE je smerová
anténa vysokej kvality, so vstavaným filtrom
LTE, aby sa zabránilo rušeniu spôsobené
novými telefóniu frekvenciami 4G.
Jej extrémnej funkčnosť a jednoduché
použitie, znamená, že ju predurčuje na
použitie na balkóny, zábradlie a okenné
rámy. Vďaka jej vlastnosti ju možno ovládať
aj bez použitia špeciálnych meracích a
montážnych prístrojov. Jej praktickosť môže
byť ešte viac ocenená, keď ste nútení
pracovať za ťažkých podmienok, ako
napríklad na sedlových strechách alebo vo
veľmi obmedzených priestoroch.

Technické vlastnosti

Filter LTE s útlmom

(db)

Priemer

40 mm

791 MHz

>4

Výška

350 mm

796 MHz

>12

Hmotnost’

600 g

801 MHz

>18

Materiál

Rúrka antény z PVC bielej farby, hrúbka 2 mm.

811 MHz

>25

Uhol príjmu

180°

821 MHz

>30

Polarizácia

horizontálna/vertikálna

832 MHz

>30

Impedancia

75 ohms

862 MHz

>30

Pásmo príjmu

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

900 MHz

>30

Zisk

17 db

950 MHz

>30

Napájanie

žiadne

Konektor

F

Volitelné produkty
Konzoly pre montáž antény na stenu.
Plastové spony pre upevnenie antény na
reflector.
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Popis
Inteligentné zosilňovač - po nastavení
výstupného výkonu Max / -8dB, zariadenie
automaticky udržuje hodnotu a prispôsobuje
sa v reálnom čase na kolísaní vstupného
signálu a vyhne sa tak preťaženiu
zosilňovača. Zelený indikátor Ľad pre
napájanie (12Vdc) a dve modré led diódy
kontrolnej činnosti automatickej regulácie
pásme VHF a UHF samostatne. Nie je
potreba špeciálnych prístrojov alebo
kvalifikovaného personálu pre inštaláciu.

Technické vlastnosti
1 vstup

VHF+UHF *

2 výstupy

VHF+UHF/VHF+UHF **

Získ VHF

27 dB

Získ UHF

24 dB

Výstupná úroveň UHF

110 dBuV ***

Výstupná úroveň VHF

110 dBuV ***

Spotreba

150 mA

Zapnutie

ON/OFF prepínačom

Napájací zdroj

Mimo alebo dodanej 220 V / 12Vdc

Zosilnenie

VHF a UHF samostatne

Automatická regulácia zisku

VHF a UHF samostatne

Nastavenie výstupnej úrovne Max/-8dB
Konektory IN a OUT

F

Farba

Biela

Rozmery

L 90 x P 53 x H 34 mm (okrem napájací zdroj )

Hmotnosť

120 g (mimo napájací zdroj)

*na žiadosť verzie 2 samostatné vstupy VHF / UHF (možnosť požiadať o filter LTE)
**Na žiadosť verzia 1 výstup VHF + UHF (v tejto verzii zisk sa zvýši o cca 3-4 dB, tak aj pre výstup)
***IMD3-na začiatku namerano 54 dBc 2 výstupov (tzn. Dvoch výstupov je hodnota o 3-4 dB nižšia)
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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

