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AN-01A opcionális külső antenna 
 

Az AN-01 antenna a Jablotron JA-6x sorozatú, 433,9 MHz ferkvencián 
működő, az antenna csatlakoztatására alkalmas csatlakozóval ellátott 
vevőegységekkel történő használatra készült. Feladata a készülék 
rádiókommunikációjának javítása oly módon, hogy az antenna pozícióját a 
készülék telepítési helyéhez képest kedvezőbb helyzetbe mozgatja, 
látszólagosan megnövelve ezzel a rádiókommunikációs hatótávolságot. Az 
AN-01 külső antenna csatlakoztatása esetén a készülék belső antennáját 
minden esetben le kell választani a vevőegységről (lásd az adott 
vevőegység telepítési utasítását). 
Az antenna aktív részének függőleges helyzetben kell állnia, és nem lehet 
valamely fém felület takarásában. 
Ha az antennát egy riasztórendszer részeként kívánja felhasználni, ügyeljen 
rá, hogy az antenna telepítési pontja a védett területen belül helyezkedjen el. 

  
Műszaki adatok:  
 működési frekvencia 433.9 MHz 
 impedancia 50 Ω 
 teljes hossz 2 m 
aktív rész hossza 0.34 m 
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