Delock FPV 5100 - 5875 MHz Κεραία SMA αρσενική 90° 2 dBi
κυκλική με πόλωση λευκό
Περιγραφή
Αυτή η κεραία της Delock επιτρέπει τη χρήση του WLAN
band (5 GHz) και των FPV band σε εσωτερικό και
εξωτερικό χώρο.
FPV
Εξαιτίας της μεθόδου FPV, τα σήματα video
μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο από το μοντέλο στο
χειριστήριο. Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται επίσης
για γυαλιά VR (Εικονική Πραγματικότητα).
Μέσω της θέασης από προσωπική οπτική, ο χρήστης
έχει την αίσθηση παρακολούθησης με τα μάτια του
drone. Ο χρήστης επίσης ελέγχει την πτήση και έχει μια
ιδιαίτερη εμπειρία πτήσης. Ειδικά για χρήστες μοντέλου
RC η κτίση αυτού είναι μια ενδιαφέρουσα επέκταση.

Προδιαγραφές
• Συνδετήρας: 1 x βύσμα SMA 90°
• Εύρος συχνότητας: 5100 - 5875 MHz
• FPV, WLAN (5 GHz)
• Απολαβή κεραίας: 2 dBi
• Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
• VSWR: 1,5
• Πόλωση: RHCP
• Χρώμα: λευκό
• Τύπος καλωδίου: ομοαξονικό
• Τύπος καλωδίου: RG-141
• Διαστάσεις (ΜxΒ): περίπου 97 x 37 mm

Αρ. προϊόντος 12572
EAN: 4043619125722
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Poly bag

Απαιτήσεις συστήματος
• Συσκευή με ελεύθερη διασύνδεση SMA
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Κεραία
Εικόνες
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Interface
priključak:

1 x SMA muški 90°

Technical characteristics
Frequency range:

5100 - 5875 MHz

Antenna gain:

2 dBi

Impedancijaa:

50 Ohm

Radna temperatura:

-50 °C ~ 80 °C

Polarisation:

RHCP

Power handling:

20 W

VSWR:

1,5

Physical characteristics
Cable type:

RG-141

Dimensions (LxØ):

97.0 x 37.0 mm
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