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Sveriges största nät - med Net1
Genom att använda 450 MHz-bandet med dess unika egenskaper 
har Net1 störst 4G yttäckning i Sverige. Vår infrastruktur är 
separerad från andra operatörers och baserad på samma som 
Sveriges radio och TV. Vi har Sveriges tryggaste bredbandsnät både 
för privatpersoner och företag över hela Sverige.

Förstärkning på 2,25 dBi via dubbla radio element

Robust och slagtålig, tål väder och vind

Kompakt och diskret

Lätt att montera

Varför en GPA14 MIMO-Puckantenn?

GPA14 har fördelen att den har låg profil och MIMO vilket 
gör den till en bra antenn för Net1-industriroutrar. Antennen 
har två 4G-antennelement och upp till 3 dBi 
antennförstärkning.

Puckantenner är kompakta och diskreta antenner som 
inte drar blickarna till sig. Att montera en sån här antenn är 
enkelt, ett enda hål borras i fordonstaket, eller 
apparatskåpet, och antennen skruvas fast genom att dra åt 
kontramuttern på undersidan. Antennens har en bra 
tilltagen gummipackning som dels gör att underlaget inte 
behöver vara helt slätt, dessutom gör det att inte vatten 
eller damm tränger igenom tätningen. Antennen har 1 
meters lågförlustantennkablar till antennelementen.

Puckantenn för industriroutrar

GPA14 MIMO-Puckantenn
KOMPAKT OCH SLAGTÅLIG, FÖR FORDON
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Stödet för övervakning, uppdatering och fjärrkonfiguration varierar beroende på vilken utrustning du använ- der. För bästa kvalitet, välj en av våra 
certifierade routrar som har fullt stöd för de mest kraftfulla verktygen. Tjänsterna säljs aldrig separat utan tecknas alltid som del av ett tjänsteavtal som 
inkluderar minst tjänsten Utökad Support.

Riktantenn

Panelantenn

Magnetfotsantenn

Lågprofilantenn

För fasta platser som behöver ordentlig förstärkning.

För fasta platser men diskretare och enklare installation.

För fordon som behöver en kraftig antenn.

För fordon på språng som behöver något robust och slagtåligt.

Relaterade produkter

Ungefärligt strålningsmönster
sett från ovan

Strålningsmönster och måttskiss

Frekvensområde: 430-470 MHz

Antennvinst: 2,15 dBI / 2,3 dBi

Temperaturtålighet: -30°C till +80°C

Kontakt: SMA hane

Dimension: 102 mm diameter x 43,5 mm höjd

Kabellängd: 1 meter lågförlustkabel

Teknisk specifikation
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