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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 Semi-Parabólica Vazada.

Fazem parte deste manual a lista das partes que compoem a antena.

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

Este manual aplica- se somente a Antena Semi-Parabólica Vazada  

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

 www.vhtelecon.com.br.

ANT070006.

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 Semi-Parabólica Vazada código  para comunicação 
celular, é constituída por três conjuntos básicos: 

Refletor - É uma semi-parábola em liga de alumínio com dimensões de 1000 x 
600 mm (L x A).

Alimentador - É uma peça única a ser montada no Refletor. O mesmo já vem 
sintonizado de fabrica e não necessita de ajustes. Possui um cabo de conexão 
flexível para facilitar a montagem.

Suporte de Instalação - Peça em ‘L’ para montagem em mastro e ajustes de 
inclinação e/ou rotação. Incluso na embalagem juntamente com o Kit de 
Instalação composto de parafusos, porcas, arruelas, arruelas de pressão, trava 
para mastro e grampos em ‘U’.

ANT070006

Refletor 

2.2 Descrição Geral 
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Suporte de
instalação

Alimentador

Kit de Instalação



3.2 Especificações de Elétrica e Mecânica

3. Características Técnicas 

3.3 Diagrama de Irradiação

Elétrica

Faixa de Frequência

Ganho

Relação Frente/Costas

TOE (VSWR)

Impedância

Potência Máxima

Polarização

Proteção contra raio

806 a 960 MHz

15 dBi

18º / 30°

> 25 dB

50 Ohms

100 W

Horizontal ou Vertical

DC Ground

Largura de Meia Potência H / V

< 1.5

Mecânica

Conector

Peso

Refletor

Temperatura de Operação

Ajuste de Elevação (Tilt)

N-Fêmea

2.9 Kg

1000 x 600 (mm)

Liga de Alumínio

0 a 20°

Dimensões

-40ºC a 85ºC
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Mastro Diâmetro de 35 a 50 mm 



4. Procedimento de Montagem

4.2 Montagem da Antena         
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5. Insira os 2 parafusos para montagem do 
Alimentador pela parte dianteira, de acordo 
com a orientação da polarização desejada. 

3. Posicione o suporte em ‘L’ na parte de trás 
do Refletor,  de acordo com a polarização 
desejada.

1. Monte as duas partes do Refletor usando 
os encaixes ‘macho’ e ‘fêmea’

2. Coloque os 4 parafusos dos encaixes 
‘macho’ e ‘fêmea’, deixando livre os furos de 
encaixe do Alimentador. 

4. Encaixe o Alimentador pela frente no 
orifício de encaixe do mesmo, na parte central 
do Refletor.

6. Aparafuse o Alimentador na parte traseira, 
junto com o suporte em ‘L’. Verifique se o 
conector está livre.  

Orifício de encaixe
do Alimentador 

Orifício de encaixe
do Alimentador 



4. Procedimento de Montagem
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7. Coloque os grampos em ‘U’ com a trava e fixe o suporte 
em ‘L’ da antena no mastro, apertando bem as porcas.

8. Conecte o cabo coaxial N-Macho no conector N-Fêmea 
do Alimentador. Recomenda-se proteger a conexão com 
fita isolante e de auto-fusão para evitar poeira e umidade.

9. Ajuste a inclinação no suporte em ‘L’ através da furação 
pré-fixada (Tilt fixo). Aperte bem o parafuso. 
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1. O diâmetro do mastro deve ser de 1,25 a 2 polegadas ou 38mm a 50,8mm.

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.

 4.3 Atenção !

10. Opção de Tilt ajustável (0° a 20°). Ajuste de acordo com 
sua necessidade através da ‘ranhura’ curva do suporte. 
Aperte bem o parafuso.

5 - Contatos



Bem Vindo ao mundo da
comunicação celular !

Estamos satisfeitos que você tenha 
escolhido a Antena Semi-Parabólica Vazada 

806-960 MHz 15dBi

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

Reciclável

Tecnologia em Telecomunicações


