کد بسته پیشنهادی P7013 :

اقالم موجود در این بسته

در سال  3102میالدی شرکت هاپتک تقویت کننده قوی
را برای تقویت متراژ های 3111
متر تولید کرد  .این تقویت کننده ها با قدرت بسیار توانسته اند
سهم مهم و موثری در بازار تقویت کننده های قوی را داشته
باشند.
این دستگاه ها اغلب مناسب معادن بزرگ و کارخانجات صنعتی
می باشد.
محدوده فرکانسی این دستگاه  961 – 591و 0551- 0101
مگاهرتز می باشد که در زمره تقویت کننده های موبایل دو باند
خانگی و شرکتی قرار می گیرد .
منبع تغدیه این دستگاه از برق شهری
این دستگاه  0وات می باشد .بهره (

 331تغذیه می کند و آداپتور آن  5ولت می باشد  .قدرت
) این دستگاه  55الی  91دسیبل می باشد .

S

آنتن لگاریتمی  ،یک آنتن گیرنده می باشد که در خارج از محیط
داخلی ساختمان ( جایی که سیگنال و آنتن دهی موبایل وجود
دارد ) قرار می گیرد  .به وسیله این آنتن و کابل و کانکتور امواج
ضعیف به دستگاه رپیتر فرستاده می شود تا امواج را برای تکثیر
در محیط تقویت کند .

آنتن سکتور  ،یک آنتن فرستنده بسیار قوی
می باشد که در خارج از محیط داخلی
ساختمان ( جایی که سیگنال و آنتن دهی
موبایل وجود دارد ) قرار می گیرد  .به وسیله
این آنتن و کابل و کانکتور امواج ضعیف به
دستگاه رپیتر فرستاده می شود تا امواج را
برای تکثیر در محیط تقویت کند .

پیش فاکتور بسته پیشنهادی P7013

کد کاال

نام کاال

تعداد

R7113

1W Mobile Signal Repeater

0

9،111،111

A7200

Logarithm Antenna

0

091،111

091،111

A7206

Sector antenna

0

0،511،111

0،511،111

C7301

RG 213 Connector

4

01،111

41،111

CA7301

C-FB150 Ohm coaxial cable

1

5،111

1

تخفیف :

 ،تومان

مالیات :

 ،تومان

توجه :

قیمت واحد

قیمت کل

( تومان )

( تومان )
9،111،111

جمع کل :

 0،073،0،،،تومان

شما برای راه اندازی کامل به مقدار مورد نیاز کابل نیاز دارید که در این پیش

فاکتور ما به شما مدل  C-FB150 Ohm coaxial cableرا پیشنهاد می دهیم  .هزینه
این کابل بر حسب هر متر می باشد  .که به صورت جداگانه باید پرداخت شود .

وب سایت www.iranten.net :

