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IMPORTANTE: Para se obter o melhor resultado usar medidor de R.O.E.

ANTENA MÓVEL PX DESCARACTERIZADA ANTENA MÓVEL PX DESCARACTERIZADA AP31871 AP31871

O exclusivo sistema de garras 

perfurantes, facilita a sua instalação 

em veículos 

que possuam 

revestimento térmico, acústico ou 

estrutural no teto, não havendo 

necessidade de raspagem para que 

se obtenha o aterramento necessário 

ao seu bom funcionamento.

com chapas de no 

máximo 1,5mm 

Garras

Perfurantes

Mola

Borracha 
injetada

Cordoalha

7/8

CHAVE PARA FIXAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES:

Freqüência.........           
Potência............            
Impedância........           
R.O.E................                                   
Ganho..............
Altura................                    
Peso..................                      

26,965 a 27,405 MHz
50 Watts
50 Ohms
Menor que 2,0:1
0,5 dBi
542mm
340g

A AP31781 é uma Antena Móvel PX Descaracterizada, que opera na faixa de 26,965 a 27,405 e 

com bobina de alta eficiência na base. É uma antena discreta, com design semelhante às antenas 

de FM veicular, mas com alta eficiência em transmissão e recepção de RF. Possui concontatos 

banhados em ouro, borracha de vedação de alta deformação, resistente ao ozônio, intempéries e 

produtos químicos. Uma vez que o veículo já possua a furação de antena FM de fábrica, ela 

poderá ser instalada no mesmo local, aproveitando a furação já existente. Com a haste flexível o 

conjunto contará com maior resistência mecânica, evitando danos em condições severas de uso, 

proporcionando maior vida útil e uma ótima relação de custo x benefício.
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Frequency (26,00 - 28,00 MHz)

Ajuste
de freqüência

Desmonte o conetor para facilitar 

a passagem do cabo pela 

furação do teto do veiculo, sem 

necessidade de solda ou 

qualquer tipo de ferramenta.

CONECTOR UHF MACHO

Dispositivo patenteado
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