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Radijska antena Allband 
Št. artikla: 93 03 30 



 
TEHNIČNI PODATKI 
 
Tip:  VHF-UHF širokopasovna vsesmerna discone antena 
Impedanca: 50 Ω 
Frekvenčno območje: Rx 25-1300 MHz 
VHF Tx pas: 49-51 / 120-180 / 215-300 MHz 
UHF Tx pas 415-465 / 610-650 / 710-1000 / 1130-1300 MHz 
Polarizacija: vertikalna 
VSWR: ≤ 1,3:1 
Maksimalna moč: VHF 300 W  
 UHF 200 W 
Dobitek: 0 dBd, 2,14 dBi  
Priključek: "UHF" SO 239 
Višina (približna): 1 700 mm 
Premer podnožja: 850 mm 
Teža (približna): 1 300 g 
Namestitveni steber: Ø 25-54 mm  
  
MONTAŽA 



 
OPIS 
Discone antena Allband za širokopasovni sprejem na frekvencah 25-1300 MHz je primerna tudi za 
oddajanje na mnogih amaterskih frekvencah in sosednjih frekvencah (6 m / 2 m / 11/4 m / 70 cm / 33 cm / 
23 cm). 
 
Izdelana je iz nerjavečega jekla, kromirane medenine in eloksiranega aluminija ter tako zagotavlja 
optimalne elektromehanske lastnosti in dolgo življenjsko dobo. 
 
Montaža discone antene Allband je preprosta. Antena zaradi svoje kompaktnosti zasede malo prostora. 
Vertikalni sevalnik je mogoče odstraniti, če ne potrebujete frekvenčnega območja 25-50 MHz. 
 
OPOZORILO – MONTAŽA TEGA IZDELKA V BLIŽINI ELEKTRIČNIH VODOV JE 
NEVARNA. ZARADI SVOJE VARNOSTI UPOŠTEVAJTE NASLEDNJA NAVODILA. 
 
1. Če prvič montirate anteno, se posvetujte s strokovnjakom. Pojasnil vam bo, kateri način montaže je 
primeren za velikost in tip antene, ki jo boste montirali.  
2. Pri izbiri mesta za namestitev antene upoštevajte predvsem varnost. Varnostna razdalja od električnih 
vodov mora znašati vsaj dvakratno skupno dolžino antene in stebra. KOT LAIK POGOSTO NE 



MORETE LOČITI MED ELEKTRIČNIMI  IN TELEFONSKIMI VODI – ZARADI SVOJE 
VARNOSTI RAVNAJTE TAKO, KOT DA JE VSAK VOD LAHKO SMRTNO NEVAREN!! 
3. Pri montaži antene UPOŠTEVAJTE: 
NE UPORABLJAJTE KOVINSKE LESTVE. 
ČE JE LE MOŽNO, ANTENE NE MONTIRAJTE NA DEŽEVEN ALI NEVIHTEN DAN.  
BODITE PRIMERNO OBLEČENI (čevlji z gumijastimi podplati in petami, gumijaste rokavice, 
srajca oziroma jakna z dolgimi rokavi). 
4. Če vam pri montaži antena ali steber zaradi katerega koli razloga padeta, se ju v tistem trenutku ne 
dotikajte. Antena, steber, kabli in žice za zasidranje so namreč zelo dobri prevodniki električnega toka. 
Že najmanjši stik teh delov z električnim vodom sklene električni krog in vas lahko ubije. 
5. Če pride kateri izmed delov antenskega sistema v stik z električnim vodom, SE GA NE DOTIKAJTE 
IN GA NE POSKUŠAJTE SAMI ODSTRANITI. POKLIČITE ELEKTRO. Strokovnjaki ga bodo 
varno odstranili. 
 
SPLOŠNA NAVODILA ZA MONTAŽO ANTEN, KI SO MONTIRANE NA STEBRU 
 
1. Skrbno upoštevajte navodila za montažo izdelka. 
2. Z bakreno žico, s presekom najmanj 6 mm2, steber povežite z ozemljeno podlago.  
3. Pazite, da so matice in vijaki dobro pritrjeni.  
4. Na območjih s pogostimi močnimi vetrovi oziroma nevihtami ali pri zelo visokih stebrih je 
priporočljiva uporaba razbremenilnih žic (na voljo so v dobro založenih specializiranih trgovinah). 
5. Med oddajanjem se ne zadržujte v bližini antene. 
6. Priporočljivo je, da ne presežete z zakonom določene maksimalne moči radijske naprave. 
7. Na steber v višini oči prilepite priloženo samolepilno nalepko "NEVARNOST".   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garancijska Izjava:  
Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v 
reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi 
nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih 
pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66 1290 
Grosuplje, skupaj s kopijo računa. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri 
transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače 
določeno. Servis je na naslovu: Conrad electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. 
 
 
 
To navodilo za uporabo je publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje in odgovarja tehničnemu 
stanju v času tiska. Spremembe tehničnega stanja so omejene. 
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