دستورالعمل نصب آنتن SD

توجه  :فرق آنتن  1+0,1+1تنها در مونتاژ نمودن صفحه  polarization plateمی باشد ؛ که در آنتن 1+1
مونتاژ می شود.

 -1بازو نگهدارنده آنتن :

مونتاژ : MOUNTING
مونتاژ  MOUNYING 120همانند  60می باشد و به دلیل سنگین بودن آنتن  ،اتصال پایه  Lبه DISH
 FLANGEو همچنین کرپی به دکل طبق شکل ذیل محکم تر شده است .

جهت مونتاژ  MOUNTINGابتدا کرپی را توسط پیچ  10X120به روی  MOVING PARTکه بر روی پایه
نگهدارنده (دکل ) وصل می شود متصل می کنیم و سپس  FIX PARTرا توسط پیچ  10X30مطابق شکل ذیل
به یکدیگر متصل می کنیم این قطعه جهت باال و پایین ویا چپ و راست نمودن آنتن بکار می رود  .قطعات
کرپی مطابق شکل زیر به یکدیگر متصل می شوند .چگونگی قراردادن) جهت(یك نیمه کرپی  ،به قطر لوله
نگهدارنده) متصل به دکل ( بستگی دارد .درصورتیکه قطر لوله از  10cmکمتر باشد نیمه خارجی بصورت شکل
زیر قرار می گیرد و درغیراینصورت  ،پشت و رو بسته می شود.در هنگام نصب باید شیار نشان داده شده در
قسمت پایین و پیچ استیل چشمی در قسمتی قرار گیرد که نصاب ایستاده .است  .همچنین گل پیچ
10*120که برای اتصال قطعه )آبی رنگ مشخص شده ( به فك خارجی می باشد باید در سمت باال قرار گیرد .

قطعه تیلت دهنده به کرپی ها متصل شده است .این عمل توسط یك پیچ بلند که بطور عمودی از داخل دو
قطعه عبور می کند انجام می گیرد  .این قطعه باید طوری نصب شود که پیچهای تنظیم تیلت افقی و قائم به
سمت رادیو باشد تا فرد دکل بند به سادگی تنظیمات خود را انجام دهد .در صورت عدم تطابق با سمت دکل
بند ،پیچ عمودی) ستاره دار(را باز کرده و تیلت دهنده را  180درجه می چرخانیم و دوباره می بندیم .

در آنتن  1+1به دلیل اینکه کامباینر در پشت آنتن وصل می شود می بایستی به جای پیچ آچاری ، 10x20
پیچ اسپیسر  10را جهت وصل نمودن کامباینر استفاده نمود .پیچ اسپیسر جهت وصل نمودن صفحه  Lشکل به
پشت آنتن و نیز اتصال کامباینر به پشت آنتن مورد استفاده قرار می گیرد .

نمونه آنتن کامل نصب شده :

