System profesjonalnych anten VHF/UHF/SHF
CompleTech jest fińską firmą specjalizującą się w projektowaniu,
produkcji i sprzedaży wysokiej jakości anten łączności
profesjonalnej od 1990 roku. CompleTech stosuje innowacyjne
podejście do technologii antenowej, co odbija się w filozofii
modułowej i elastycznej konstrukcji. Prowadzi to do unikalnej
konstrukcji anteny i zastosowań ComAnt®. Wszystkie użyte
materiały do produkcji ComAnt® są tak dobierane aby
zminimalizować wpływ wyrobów na środowisko. Anteny
ComAnt® są zgodne z dyrektywami WEEE i RoHS. System jakości
został opracowany zgodnie z normą ISO 9001. Wszystkie produkty
ComAnt® są testowane przed wysłaniem do odbiorcy.
Konstrukcja
Elementy konstrukcyjne anten CompleTech wykonane są
z mocnego tworzywa ABS oraz włókna szklanego. Jedynym
metalowym elementem jest promiennik, który wykonany jest
z miedzi. Części pasywne anteny pokrywane są aluminium.
Zasilanie doprowadzone jest wprost do elementów aktywnych,
które są zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych
jak: woda, kurz i pył przez zamknięcie ich w konstrukcji z włókna
szklanego/ABS, co jednocześnie chroni przez promieniowaniem
UV. Wnętrzne anteny wypełnione jest pianką poliuretanową
o zamkniętych komórkach. Pianka PU jest dielektrykiem, dzięki
czemu wrażliwe elementy anteny są dodatkowo chronione przed
działaniem czynników zewnętrznych oraz wewnętrznymi
przepięciami, co korzystnie wpływa na bezpieczeństwo urządzeń
przyłączonych do anteny. Anteny ComAnt są przeznaczone do
pracy w ciężkich warunkach klimatycznych o czym świadczy kraj
pochodzenia – Finlandia.

ComAnt® to kompletna oferta ponad 250 produktów do
budowy systemów transmisyjnych oraz pełne wsparcie
techniczne. Oferta CompleTech pokrywa pasmo VHF, UHF i SHF
z przedziału od 70MHz do 6GHz.
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Właściwości
ź IP67 - odporne na kurz, pył i wodę
ź Odporne na promieniowanie UV
ź Promiennik wykonany z miedzi
ź Zwarte DC
ź Szerokie pasmo
ź Doskonałe parametry SWR
ź Małe rozmiary, lekka konstrukcja
ź Niewielki opór dla wiatru
ź Zintegrowany dławik RF
ź Obciążenie wiatrem do 150km/h

Dookólne
Anteny dokokólne są nieodzownym elementem stacji bazowych, które obsługują
mobilnych użytkowników. CompleTech produkuje anteny lekkie oraz małe. Najwyższa
antena dookólna systemu ComAnt ma 990mm (na pasmo 70MHz), a najniższa 90mm.

Dipole
Dipole systemu ComAnt. Oferta pokrywa zakres częstotliwości od 135 do 960MHz.
Anteny można łączyć w systemy, czyli rozbudowaywać istniejącą instalację, dokładają
kolejne elementy.

Yagi
Popularne anteny Yagi, czyli kierunkowe są jednymi z najlepszych anten do budowy sieci
radiokomunikacyjnej. Anteny ze względu na swą kierunkową charakterystykę pozwalają
na takie planowanie sieci, aby nasz sygnał trafiał tam gdzie powinien. Poza tym dzięki
zastosowaniu Yagi niwelujemy zbędne odbicia fal radiowych.

Yagi-cross
Anteny kierunkowe Yagi-Cross przeznaczone są do pracy w stacjach bazowych, gdzie
wykorzystuje się oddzielne częstotliwości do nadawania i odbierania sygnałów lub
podwójne TX/RX.

Przenośne
Przenośne anteny VHF/UHF do bezpośredniego montażu. Anteny sprawdzają sie
wszędzie tam, gdzie nie ma mozliwości zastosowania anteny zewnętrznej oraz do
urządzeń przenośnych.

Ochrona
Jedną z najważniejszych rzeczy jest zabezpieczenie naszych urządzeń przed
wyładowaniami atmosferycznymi. Inżynierowie CompleTech zaprojktowali rozwiązania,
które zdecydowanie ułatwiają zabezpieczenie urządzeń radiowych.
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