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1. Informações Gerais

1.2 Apresentação
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O manual tem o objetivo de fornecer as informações necessárias para montagem e instalação de 
sua Antena Parabólica Vazada.

Fazem parte deste manual a lista das ferramentas a serem utilizadas durante a montagem e 
instalação, como também das partes que compõem a antena.

Para um bom trabalho de campo, recomendamos uma leitura atenta deste documento.

Este manual aplica- se somente a Antena Parabólica Vazada  

Informações adicionais sobre este o outros produtos de nossa linha poderão ser consultadas em 
nosso web site:

 www.vhtelecon.com.br.

ANT060002.

Antena Homologada pela Anatel
Certificado Nº 0921-02-0670

Distribuída por: VHT Fabricação e Comércio de Equipamentos de Telecomunicação LTDA
                         CNPJ 09.458.882/0001-08   -   São Paulo   -   SP   -   Brasil



2. A Antena

Esta Antena Parabólica Vazada código  de 1,2 metros, para 
comunicação celular, é constituída por três conjuntos básicos: 

Refletor - É uma parábola em tela de alumínio repuxado com 1,2 metros úteis de 
diâmetro.

Alimentador - É uma peça única a ser montada no Refletor. O mesmo já vem 
sintonizado de fabrica e não necessita de ajustes. 

Estrutura Traseira - É constituída de duas partes básicas: Base Superior e Fuso 
de Elevação para ajustes de inclinação da antena.

ANT060002

Alimentador

Refletor 

2.2 Descrição Geral 

Mastro (não incluso) 

Fuso de Elevação 

Base Superior 
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3.2 Especificações de Elétrica e Mecânica

3. Características Técnicas 

Frequência de Teste: 883MHz
Ganho: 18,48dBi

3.3 Diagrama

Plano Horizontal

Legenda 

Diagrama
Envoltória 
Tolerância
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Elétrica

Faixa de Frequência

Ganho

Relação Frente/Costas

TOE (VSWR)

Impedância

Potência Máxima

Polarização

806 a 960 MHz

18,5 dBi

18,5º / 16,1°

> 21 dB

50 Ohms

150 W

Horizontal ou Vertical

Largura de Meia Potência H / V

< 1.3

Mecânica

Conector

Peso Líquido / Peso com Embalagem

Refletor

Ajuste de Azimute

Ajuste de Elevação (Tilt)

N-Fêmea

13 kg / 40 kg

Diâmetro 1200 mm

Tela de Alumínio Repuxado

-5° a +5°

Dimensão

360°

Mastro Diâmetro mínimo de 2 pol. (50 mm) 



2. A Antena

 2.3 Lista de Componentes

As peças da estrutura traseira da antena (ferragens) estão todas presas ao 
Refletor. Na tabela abaixo são listados estes componentes:

Componentes QTDE.

Refletor

Refletor Parabólico 01

Estrutura Traseira

Braçadeira 02

Braçadeira Guia de Fuso 01

Cantoneira Principal 01

Fuso de Elevação 01

Parafuso Sextavado 3/8'' x 1 1/2" 02

Porca Sextavada 3/8'' 02

Arruela Lisa 3/8" 02

Arruela de Pressão 3/8" 02

Tirantes 1/2" x 8" 04

Porca Sextavada 1/2'' 10

Arruela Lisa 1/2" 10

Arruela de Pressão 1/2" 10

Alimentador

Alimentador 01

Manual 

Manual do Usuário 01

OBS.: a Antena Parabólica é embalada em uma estrutura de madeira projetada 
para melhor protegê- la. O Alimentador é envolto por plástico e papelão em uma 
caixa menor que é fixada no corpo da estrutura. Cuidado ao separar as peças.
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Alimentador

Refletor

a) Desembalar o Refletor em um local plano somente no momento da sua 
montagem;
b) Com um pé- de- cabra solte as ripas de madeira;
c) Retire- o com cuidado;
d) Nunca bater ou apoiar qualquer tipo de objeto em sua superfície; 

a) Desembalar o Alimentador somente no momento da instalação;
b) Abrir a caixa de madeira utilizando o pé-de-cabra e ou martelo (Muita atenção 
deverá ser tomada no manuseio dessa peça);
c) Nunca bata ou force o Alimentador;
d) Com um estilete cortar a fita adesiva e retirar o manual e o plástico que o 
envolve.

  

É listado abaixo o ferramental necessário para a montagem e instalação da 
antena, especificando também quantidade e em qual atividade serão usados.

4.2 Equipamentos Necessários

Ferramenta Atividade QTDE (mín)

Estilete Desembalagem 01

Martelo Desembalagem 01

Pé- de- cabra Desembalagem 01

Chave combinada 5/16" Montagem e Instalação 01

Chave combinada 1/2" Montagem e Instalação 02

Chave combinada 9/16" Montagem e Instalação 02

Chave combinada 3/4" Montagem e Instalação 02

Chave combinada 15/16" Montagem e Instalação 02

Chave combinada 7 Montagem e Instalação 02

Chave combinada 10 Montagem e Instalação 02
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4. Procedimento de Montagem

4.3 Desembalagem



4. Procedimento de Montagem

a) Posicionar a antena “ em pé “ conforme a ilustração da Figura 3.
b) Ajustar antecipadamente o foco escolhendo em qual posição o alimentador ira 
ficar, horizontal ou vertical (Figura 1);
c) Existem sete furos (adesivo verde) em dois lados do corpo do Alimentador. Para 
evitar que se acumule água, nunca nenhum deles deve estar virado para cima 
(Figura 2);

Figura 3 Figura 4

4.4 Montagem do Alimentador

d) Introduzir o alimentador na posição escolhida, pela frente da antena no furo 
central do refletor até a marca da pintura indicado na Figura 1.
e) Em hipótese alguma force o alimentador durante sua montagem, pois danos 
mecânicos causarão mau funcionamento elétrico.
f) Apertar os quatro parafusos existentes no anel traseiro de fixação do refletor que 
travam sua posição, como na Figura 2.
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Figura 2Figura 1

Horizontal Vertical



4. Procedimento de Montagem

1. O diâmetro do mastro deve ser de no mínimo duas polegadas.

2. Não içar, em hipótese alguma, a antena quando as condições climáticas se 
apresentarem, ou estiverem sob ameaça de ventos fortes ou chuva.

3. Antes de qualquer atividade, executar um detalhado planejamento operacional, 
certificando- se de que os itens necessários (cabos, cintas, cordas, guincho, etc.) 
são adequados e estão em perfeitas condições de uso, bem como disponibilidade 
de pessoal apto à execução dos trabalhos.

4. Durante o processo de içamento, todos os cuidados deverão ser tomados para 
que, em hipótese alguma, qualquer parte da antena se choque com a torre ou com 
o solo.

5. Para o içamento e demais atividades não mencionadas neste manual, os 
equipamentos de proteção bem como a capacitação técnica são de inteira 
responsabilidade do cliente / instalador.
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4.7 Atenção !

  4.5 Montagem da Estrutura Traseira

  4.6 Instalação na Torre

As peças da Estrutura Traseira, bem como o kit de parafusos estão presos no 
próprio Refletor. Para montagem da Estrutura Traseira executar os seguintes 
passos:

a) Manter a antena em pé;

b) Os tirantes, porcas e arruelas de pressão de 1/2” que já vão montadas na base 
superior, devem ser retirados, e posteriormente montados no lado onde a antena 
será presa ao mastro.

a) Com as porcas, arruelas e tirantes soltos levar a antena até o local desejado da 
torre;

b) Segurar a antena com a base superior do lado escolhido rente ao mastro, 
estando ele entre os dois tirantes;

c) Colocar a abraçadeira com os tirantes, porcas, arruelas lisas e arruelas de 
pressão de 1/2", apertando- as até que a antena esteja segura ao mastro;

d) Para a montagem do Fuso de Elevação, escolher a altura desejada no mastro 
(podendo o fuso ser regulado com folga) e fixar a abraçadeira guia de fuso com a 
outra abraçadeira, apertando as porcas e arruelas de 1/2" aos dois tirantes 
restantes;

e) Ajustar o fuso na abraçadeira guia de fuso até obter a inclinação desejada, 
apertar as porcas e arruelas de pressão 3/8" concluindo assim a instalação.



Bem Vindo ao mundo da
comunicação celular !

Estamos satisfeitos que você tenha 
escolhido a Antena Parabólica Vazada

806 a 960MHz - 18,5dBi

Reciclável

Tecnologia em Telecomunicações


