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Externá anténa AN-80 
 

Táto anténa je určená výhradne pre bezdrôtové výrobky systému OASiS 80 firmy Jablotron, ktoré 
komunikujú na frekvencii 868 MHz a sú vybavené konektorom pre externú anténu typu AN-8x. 
Odporúčame ju použiť vždy v prípade nízkej kvality prijímaného signálu. 
Ak použijete túto anténu, musí byť interná anténa zariadenia odpojená (pozri návod príslušného 
bezdrôtového zariadenia). 
Aktívnu časť antény odporúčame inštalovať vertikálne (prilepením) a táto časť nesmie byť tienená 
žiadnym kovovým predmetom. 
Pokiaľ je anténa použitá v zabezpečovacom systéme, musí byť umiestená v priestore, ktorý je 
zabezpečovacím systémom pokrytý (chránený). 
 

Upozornenie: Nepredlžujte prívodný kábel antény. 
 

Technické parametre: 
 

Pracovná frekvencia 868 MHz 
Smerová charakteristika polvlnný dipól 
Zisk antény 2,15dB 
Impedancia 50 Ω 
Odporúčaná inštalácia vertikálne 
Celková dĺžka kábla 2m 
Prostredie podľa STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné 
Rozsah pracovných teplôt -10 až +40ºC 
Rozmery 140x13mm 

 
140mm

13mm

 

Poznámka: Ak sa užívateľ rozhodne tohto zariadenia zbaviť, stáva sa elektroodpadom. Symbol  uvedený na 
výrobku znamená, že hoci výrobok neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nemožno ho miešať s komunálnym 
odpadom, ale je ho potrebné odovzdať na zbernom mieste elektroodpadu. Zoznam zberných miest je dostupný 
na príslušných Obvodných úradoch životného prostredia. Prípadne ho možno spätným odberom odovzdať 
predajcovi pri kúpe nového zariadenia toho istého druhu. Podmienkou vrátenia je, že odovzdávané zariadenie 
(elektroodpad) je v kompletnom stave v akom bolo pri kúpe. Úlohou zberu elektroodpadu je jeho materiálové 
zhodnotenie, vrátane bezpečnej a ekologickej likvidácie, ktorou sa vylúči možný negatívny vplyv na životné 
prostredie a zdravie ľudí. 
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