کد بسته پیشنهادی P7019 :

اقالم موجود در این بسته

یکی از محصوالت قدرتمند شرکت هاپتک در زمینه تقویت آنتن
موبایل می باشد .این محصول در سال  3102تولید و به بازار
تقویت کننده های قدرتمند موبایل عرضه شد .
دو تفاوت اساسی دارد  ،اول اینکه آنتن
این محصول نسبت به
به
دهی این دستگاه تا  711متر مربع افزایش یافته و همچنین شرکت هاپتک با قرار دادن نمایشگر
شما این امکان را می دهد که سیگنال های موجود را مشاهده کنید.
محدوده فرکانسی این دستگاه  901 – 091و  0001- 0701مگاهرتز 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  07دسیبل می باشد .بهره (

 331تغذیه می کند و آداپتور آن  03ولت می باشد  .قدرت
) این دستگاه  01الی  06دسیبل 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 .

یک آنتن فرستنده می
آنتن قارچی مدل
باشد که در داخل محیط ساختمان ( جایی که آنتن دهی وجود
ندارد ) قرارا می گیرد و سیگنال تقویت شده را از دستگاه ریپیتر
موبایل به وسیله کابل و کانکتور دریافت می کند و آن را در
محیط تکثیر می کند .

اسپلیتر  0به  ، 3وسیله ای است که شما آنتن تقویت شده توسط دستگاه ریپیتر
را به وسیله کابل به آن متصل کرده و برای انتن های فرستنده  3خروجی گرفته
و هر کدام را به یک آنتن وصل نموده و در نقطه ای از منطقه مورد نظر قرار
داده تا آنتن دهی به صورت وسیع پخش شود  .با اسپلیتر شما نیازی به خرید
چند دستگاه تقویت کننده ندارید و از یک دستگاه چند خروجی می کشید.

پیش فاکتور بسته پیشنهادی P7019

کد کاال

نام کاال

تعداد

R7119

Gold GSM DCS 900MHz 1800MHz Dual Band

0

0،011،111

A7200

Logarithm Antenna

0

091،111

091،111

A7202

ceiling antenna

3

96،111

091،111

S7500

800-2500MHz 2 way splitter for GSM covering

0

011،111

011،111

C7301

RG 213 Connector

0

01،111

01،111

CA7301

C-FB750 Ohm coaxial cable

1

6،111

1

تخفیف :

 ،تومان

مالیات :

 ،تومان

توجه :

قیمت واحد

قیمت کل

( تومان )

( تومان )
0،011،111

جمع کل :

 2030،0،،،تومان

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

فاکتور ما به شما مدل  C-FB750 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 :

