
وتلايرك�بات األلايرض�ة المحمول محطات في للتشــــــغ�ل التلقائي ال�وائي موالف تصــــــم�م Barrettتم 4011

�وائ�ات بضـــــبط �قوم فإهن  ا، تمامًء الجو�ة للعوامل مقاوم مكان في ٤٠١١ ج�از �وضع عهندما الثابتة. المحطات

٢ ب�ن �تلايراوح بتلايردد بكفاٍءة اللايرافعات �وائ�ات أو األسالك و�وائ�ات أمتالاير، ١٠ إلى تصـل التي الطو�لة األسالك

ف��ا �تم التي األولى الملايرة من واحدة ثاهن�ة من أقل �كون ما وعادةًء ســــــــــلاير�عة، الموالفة تكون م�جا�لايرتز. و٣٠

اإللايرسال ج�از على الضـــبط في التحكم هنظام تفع�ل عهند أو المشـــغل، تحدث أثهناٍء إما الالسلكي، التلايردد استخدام

واالستقبال.

�ع�د التلايردد، ل�ذا الحق استخدام أي وفي التلايردد. لضـبط المطلوبة الت��ئة �خزن ذاكلايرة بمهنفذ ٤٠١١ موالف �تم�ز

المبدئ�ة الموالفة عقب مــلايراقبة وتتم ثاهن�ة. م�لــي ١٣٠ من أقل فــي المخـزهنة اإلعدادات ت��ئة ٤٠١١VSWR

كب�لاير. اختالف أي حدوث حالة في ا تلقائ�ًء ال�وائي ضبط بإعادة ٤٠١١ �قوم لل�وائي.

( ) أمتالاير ٦ طول  �بلغ تحكم كابل / محولايري بكابل ٤٠١١ ج�از تـــــــــــــــــــزو�د .�تم P / N 4019-00-02

التحكم. وكابالت الطاقة، وإمدادات المحولاير�ة، الكابالت �ضم ملايركب تصم�م �و الكابل

إلزام أو إشعالاير دون للتغ��لاير وخصائص�ا المعدات مواصفات وتخضع هنموذج�ة. المواصفات

م�جا�لايرتز ٣٠ إلى م�جا�لايرتز ٢ من تلايردد تغط�ة

تلايردد لكل مهناسب موالف - الكفاٍءة

الذاكلايرة قهناة تشغ�ل

متوافق جد�د محدود عهنصلاير

متوافق متهنقل تلايردد

ال+وائي موالف
٤٠١١ التلقائي

BCB40110A/3

www.barrettcommunications.com.au

اللايرئ�سي: الملايركز

Barrett Communications Pty Ltd
47 Discovery Drive, Bibra Lake,

WA, 6163 AUSTRALIA
+٦١ ٨ ٩٤٣٤ ١٧٠٠ :ال�اتف
+٦١ ٨ ٩٤١٨ ٦٧٥٧ :الفاكس

اإللكتلايروهني : information@barrettcommunications.com.auالبلاير�د

العامة المواصفات

م�جا�لايرتز ٣٠ إلى ٢ من مستملاير تلايردد التلايردد: هنطاق

أوم ٥٠ الت�الاير: دخل معاوقة

الغالف�ة الطاقة ذلايروة في واط ١٥٠ الطاقة: معدل

إلايرسال ج�از سلسلة من (مشتق فولت +١٣٫٨ مباشلاير ت�الاير المباشلاير الت�الاير دخل متطلبات
متكامل) تحكم كابل عبلاير ٤٠٠٠ أو ٢٠٠٠ RFواستقبال

أمب�لاير م�للي ٤٠٠ لـ هنموذجي موالف الطاقة است+الك

أمب�لاير م�للي ٨٠٠> موالف

هنموذجي - ثاهن�ة من أقل - األول الموالف الموالفة زمن

هنموذجي - ث م�للي ١٣٠ أقل - الذاكلايرة من

محدودة ال ذاكلايرة عهناو�ن

محدودة غ�لاير الذاكلايرة عهناو�ن

والماٍء) (الغبالاير IP67إلى الدخول ضد الحما�ة

Directive 2011/65/EU التوج�  مع متوافق RoHS2

المفتوحة الدائلايرة �وائي الحما�ة

الدائلايرة قصلاير �وائي

زائدة حلايرالايرة دلايرجة

عال�ة VSWR

العابلايرة الفولط�ة

١٫٥:١ هنموذج�ة VSWR

متوافق EMC

األلومهن�وم السبائك من الصهناد�ق تلايرك�ب

أسوداللون

كجم ٢٫٤ الوزن

األقطاب. ثهنائي األفقي اآللي هنظام من جزٍء �وائي موالف �Barrett 4017عتبلاير Barrett 4011
�و التصاالت الجزئي BC401100اللايرقم Barrett
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