
 

  
 

 

RADMOR S.A. 

81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 3 

tel.: (+48 58) 6996 666, fax.: (+48 58) 6996 662 

www.radmor.com.pl 

e-mail: market@radmor.com.pl 

 

 

 

 

1 12 

 

INSTRUKCJA INSTALACJI 
II-3282.02 

Antena 3282 

Wydanie 01 
 

1. WSTĘP 

Instrukcja zawiera podstawowe wiadomości z zakresu instalacji toru antenowego i ukierunkowuje 

prawidłowe działania przy wykonywaniu instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa 

obsługi poprzez wykonanie właściwej ochrony odgromowej, jak również kompatybilności 

elektromagnetycznej szczególnie ważnej wtedy, gdy blisko siebie znajdują się i pracują systemy 

różnych sieci radiokomunikacyjnych. 

Bezpośredni wykonawca w oparciu o projekt instalacyjny dokonuje wyboru materiałów 

montażowych i decyduje o szczegółach wykonania toru antenowego. 

Pracownicy wykonujący instalacje muszą przestrzegać obowiązujących przepisów BHP,  

a w szczególności posiadać ważne uprawnienia do prac na wysokościach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 II-3282.02 
 

 
  

2 12 
 

2. PARAMETRY ANTENY 3282 

2.1.  Zastosowanie 

Antena 3282 jest anteną stacjonarną o dookólnej poziomej charakterystyce promieniowania.     

Antena jest przeznaczona do współpracy ze stacjami bazowymi pracującymi w zakresie 

częstotliwości 142÷174 MHz przy zastosowaniu toru antenowego o impedancji charakterystycznej 

Zo=50 . 

Zalety anteny:  

- nadaje się do zastosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych; 

- posiada długotrwałą stabilność parametrów elektrycznych i mechanicznych; 

- zastosowanie osłony z włókna szklanego zapewnia odporność na wiatr i oblodzenie; 

- mała masa w stosunku do jej długości. 

 

Dodatkowym wyposażeniem anteny jest uchwyt instalacyjny 06345/2, który umożliwia montaż 

anteny na wysięgniku rurowym o średnicy od 40 do 63,5 mm. 

Dla montażu anteny w ekstremalnie trudnych warunkach środowiskowych, w celu stabilizacji anteny 

zaleca się zastosowanie uchwytu stabilizującego 06322/1. 

Uchwyt instalacyjny 06345/2 oraz uchwyt stabilizujący 06322/1 użytkownik otrzymuje na dodatkowe 

zamówienie.  

2.2.  Parametry elektryczne 

 

Typ – kolinearna.  

Podział anteny na wykonania w funkcji częstotliwości pracy: 

 

Wykonanie Pasmo pracy [MHz] 
2, 13 142  148 

3, 14 145  151 

4, 15 149  155 

5, 16 152  158 

6, 17 156  162 

7, 18 160  166 

8, 19 164  170 

9, 20 168 174 

10, 21 161,5  168,5 

11, 22 164  174 

 

 

   

 

 

 

 

 Rys. 1  Antena 3282 
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Rys. 2 Przykładowy współczynnik fali stojącej w paśmie pracy anteny 3282/8.  

 

Współczynnik fali stojącej w paśmie pracy anteny:    WFS  1,6.  

Antena jest przeznaczona do pracy w polaryzacji pionowej. 

Kod poziomej charakterystyki promieniowania anteny  

(w płaszczyźnie wektora H) - według Zalecenia CEPT T/R 25-08:  000ND00. 

Charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziome:   dookólna. 

Kod pionowej charakterystyki promieniowania anteny  

(w płaszczyźnie wektora E) - według Zalecenia CEPT T/R 25-08:  011DE15. 

 

 
Rys. 3 Przykładowa pionowa charakterystyka promieniowania anteny 3282 

Kąt połowy mocy w płaszczyźnie pionowej (wektora E):    22°. 

Zysk energetyczny względem dipola półfalowego:    ≥ 4dB (6,15 dBi). 

Poziom promieniowania listków bocznych w stosunku do wiązki  

głównej powinien być:        -10 dB. 

Maksymalna moc dostarczana do anteny:                                          200 W. 

Typ złącza antenowego:                                     dla wykonań 2  11            gniazdo N-50 

        dla wykonań 13  22          gniazdo 7/16. 

Na złączu wejściowym antena ma zwarcie dla prądu stałego (DC). 


E
 


E
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2.3.  Parametry mechaniczne 

Długość maksymalna anteny:           5230 mm. 

Masa maksymalna anteny:            5 kg. 

Wytrzymałość na działanie wiatru o prędkości [Vw]:        45 m/s (162 km/h). 

Średnica rury aluminiowej anteny służącej do mocowania:  50mm. 

Długość rury aluminiowej anteny służącej do mocowania:  610mm. 

Montaż:  - za pomocą uchwytu 

instalacyjnego 06345/2;  

  - dodatkowo za pomocą uchwytu   

stabilizującego 06322/1. 

2.4.  Warunki klimatyczne 

Zakres temperatur pracy:       -40
o
C  +70

o
C. 

Wilgotność względna:        100% w temperaturze +40
o
C. 
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3. INSTALACJA 

3.1.  Wstępne założenia instalacyjne 

Podstawowy system antenowy nadawczo - odbiorczych urządzeń radiokomunikacyjnych 

przedstawiono na rysunku poniżej. 

 

1/2’’ Jumper 

 

ANTENA

1/2’’ Jumper 

Urządzenie  
radiotelefoniczne 

N / BNC / UC * - męski
N / BNC / UC * - żeński

*  -  w zależności od
konfiguracji

ODGROMNIK

ODGROMNIK

N - żeński
N - męski

N - żeński
N - męski

N - żeński
N - męski

N - żeński
N - męski

N - żeński
N - męski

Dodatkowe punkty uziemiające
powinny być wykonywane zgodnie
z uwagami z pkt 3.4.

 

Rys.  4  Przykładowy schemat nadawczo-odbiorczego systemu antenowego 

 

a) anteny nadawczo-odbiorcze  

Anteny mogą mieć różne charakterystyki promieniowania, przy czym dla służb radiokomunikacji 

ruchomej lądowej na stacji bazowej w większości przypadków stosuje się anteny dookólne.  
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b) kabel antenowy 

Kabel antenowy służy do połączenia anteny nadawczo - odbiorczej z urządzeniem                 

nadawczo - odbiorczym (np. radiotelefonem). Kabel jest mocowany do drabinki kablowej lub masztu 

(wieży) przy pomocy uchwytów i prowadzony od anteny do urządzenia nadawczo - odbiorczego.  

  

c) uchwyty  

Uchwyty mogą być wykonane jako pojedyncze dla jednego kabla lub wielokrotne (podwójne, 

potrójne itp.) w zależności od tego ile kabli jest prowadzonych od urządzeń nadawczo-odbiorczych 

do  anten. Uchwyty mogą być mocowane do płaskownika lub rury: proste, z adapterem kątowym lub 

z C - szyną.  

  

d) złącza  

Złącza zakładane są na obu końcach kabla antenowego i służą do połączenia gniazda antenowego, 

urządzenia nadawczo-odbiorczego i ewentualnie innych elementów występujących na drodze między 

anteną a urządzeniem nadawczo-odbiorczym (np. odgromnik). Generalnie złącza mogą być męskie 

(wtyk) lub żeńskie (gniazdo). Najczęściej w instalacjach radiotelefonicznych stosuje się złącza typu 

"N" lub "7/16 DIN".  

  

e) uziemiacze  

Uziemiacze są stosowane w celu połączenia zewnętrznego przewodu (ekranu) kabla antenowego 

z instalacją odgromową masztu lub budynku.  

  

f) odgromniki  

Odgromniki służą do zabezpieczenia urządzenia radiotelefonicznego przed skutkami wyładowań 

atmosferycznych (pioruny). Są one umieszczane szeregowo w torze antenowym i dołączone 

do instalacji odgromowej.  

  

g) jumpery  

Są to krótkie (1 -2 metry) kable połączeniowe instalowane zwykle między końcem kabla antenowego 

a anteną lub radiotelefonem. Wykonane są zwykle jako kabel elastyczny (supergiętki), co umożliwia 

łatwe jego prowadzenie w sytuacji, gdy przy antenie jest mało miejsca lub występują elementy innych 

instalacji. 
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3.2.  Wybór miejsca instalacji 

Do instalacji systemu antenowego należy wybrać miejsce jak najmniej narażone na skutki wyładowań 

atmosferycznych. 

 

 

 

 
 

Rys. 5 Sposób montażu anteny usytuowanej 

powyżej wierzchołka masztu antenowego 

Rys. 6 Sposób montażu anteny usytuowanej 

poniżej wierzchołka masztu antenowego 

1 – Antena 

2 – Maszt antenowy 

3 – Iglica odgromowa 

4 – Uchwyt instalacyjny 06345/2 

5 – Uchwyt stabilizujący 06322/1 

6, 7 – Adaptery np. ceowniki lub kątowniki 

Adaptery poz. 6 i poz. 7 nie są dostarczane w komplecie z uchwytami. 

Ochronę przed bezpośrednim uderzeniem pioruna zapewniają w większości wypadków następujące 

sposoby:  

- usytuowanie masztu antenowego wraz z anteną poniżej istniejących, wysokich konstrukcji 

budowlanych z wykonaną instalacją odgromową; 

- umieszczenie nad anteną iglicy odgromowej (pręt stalowy  20 mm) połączonej galwanicznie 

z masztem antenowym (Rys. 5); 

- instalacja anteny poniżej wierzchołka istniejącego masztu z zamontowaną iglicą odgromową 

(Rys. 6). 

Pamiętać należy, że metalowa konstrukcja masztu lub iglicy odgromowej powoduje deformacje 

charakterystyki promieniowania. Przy odległościach podanych na Rys. 5 i Rys. 6 deformacje 

poziomej charakterystyki promieniowania są nieduże rzędu ± 1 dB. 

Wykorzystanie jednego masztu dla mocowania wielu anten, pracujących w różnych systemach 

radiowych stwarza trudne warunki dla zachowania kompatybilności elektromagnetycznej. 

Optymalnym rozwiązaniem jest wówczas umieszczenie anten w jednej linii jedna nad drugą, 

co minimalizuje wzajemny wpływ anten na siebie. 
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3.3.  Wybór kabla antenowego 

Najlepsze jakościowo (ale także drogie) instalacje antenowe wykonywane są z reguły kablem 

antenowym, w którym ekran zewnętrzny wykonany jest z karbowanej, litej miedzi np. typu LDF 

firmy Andrew. Przy mniej wymagających instalacjach stosowane są kable z ekranem w postaci 

plecionki np. typu H-500, H-1000 firmy Belden, lub popularny kabel typu RG 213/U. 

Projektant instalacji musi sam dokonać właściwego wyboru biorąc pod uwagę takie czynniki jak: 

tłumienie kabla, trwałość instalacji i jej koszt, promieniowanie elektromagnetyczne kabla 

spowodowane nieciągłością ekranu mające duży wpływ na kompatybilność elektromagnetyczną. 

Poniżej w tabelce podano tłumienia wtrąceniowe wybranych typów kabli dla niektórych 

częstotliwości dla długości 100 m: 

 

Lp. Typ kabla 
Tłumienie kabla (dB/100 m) Średnica 

zew. kabla 

(mm) 
88 [MHz] 150 [MHz] 174 [MHz] 400 [MHz] 450 [MHz] 

1.  LDF1 – 50A 3,8 5,0 5,4 8,3 8,9 8,8 

2.  LDF4 – 50A 2,0 2,7 2,9 4,5 7,8 16 

3.  LDF5 – 50A 1,1 1,5 1,6 2,5 2,7 28,0 

4.  H – 500 3,6 4,2 5,2 8,1 9,5 9,8 

5.  H – 1000 3,3 4,8 5,0 7,9 8,3 10,3 

6.  H – 1001 4,1 5,5 5,7 9,2 10,6 10,3 

7.  RG 213/U 5,8 8,0 8,5 12,1 14,0 10,3 

 

W radiokomunikacyjnych systemach antenowych stosuje się zwykle złącza typu N, a dla większych 

średnic kabli złącza 7/16 DIN. Dla kabli firmy Andrew (poz. 1 ÷ 3) należy bezwzględnie stosować 

złącza firmy Andrew. Do kabli firmy Belden (poz. 4 ÷ 6) można stosować złącza typu N produkcji 

firmy Unicon z Białogardu: - wtyk N-50/2-H1000/W5.01; 

  - gniazdo N-50/2-H1000/G7.01. 

Dla kabla RG 213/U i podobnych można stosować standardowe złącza typu N przeznaczone 

do średnicy kabla Ø 10,3 mm i produkowane przez np. Unicon, Rosenberger, Telegaertner, Radiall, 

itp. 

3.4.  Zabezpieczenie odgromowe 

Prawidłowo wykonana instalacja antenowa powinna zawierać odgromnik służący do zabezpieczenia 

urządzenia radiotelefonicznego przed skutkami wyładowań atmosferycznych, który należy 

zamontować szeregowo w torze antenowym. Odgromnik posiada dwa złącza typu N służące 

do włączenia w tor antenowy. Montaż odgromnika należy wykonać na specjalnej płycie metalowej 

(najlepiej miedzianej) umieszczonej przy wejściu toru antenowego do budynku i połączonej 

bezpośrednio pionowym zwodem z instalacją odgromową. Ponadto, ekran kabla antenowego należy 

bezwzględnie połączyć poprzez uziemiacze z instalacją odgromową masztu lub budynku. Z reguły 

uziemiacze dostarczane są jako komplety z przewodem uziemiającym oraz ochronną taśmą butylową. 

Uziemienie ekranu kabla powinno być wykonane tuż przy antenie, przed wejściem kabla do budynku 

oraz bezpośrednio przed każdą zmianą kierunku prowadzenia kabla, lecz nie częściej niż co 6 metrów. 

Maksymalna odległość między uziemiaczami przy prowadzeniu kabla pionowo na stalowym maszcie 

nie powinna przekraczać 50 metrów, a dla wieży betonowej lub komina nie więcej niż 30 metrów. 

Jeżeli kabel jest prowadzony poziomo na dachu bez żadnej ochrony (w postaci otwartego lub  
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zamkniętego korytka kablowego) uziemienie należy wykonać co 20 metrów. Założenie uziemiacza 

wymaga ostrożnego zdjęcia zewnętrznego płaszcza kabla antenowego i odsłonięcia ekranu. 

Po założeniu uziemiacza należy zabezpieczyć w tym miejscu kabel antenowy ochronną taśmą 

butylową kładąc 5 warstw taśmy. 

 

UWAGA: 

Warunkiem prawidłowego działania zabezpieczenia odgromowego jest właściwa, wykonana zgodnie 

z obowiązującymi normami instalacja odgromowa budynku. Dotyczy to także zabezpieczeń 

odgromowych sieci energetycznej budynku. Tylko wówczas zapewniony jest właściwy poziom 

bezpieczeństwa obsługi. 

 

Projekt i wykonanie instalacji odgromowej powinien być zgodny z wymaganiami norm: 

PN-EN 62305-1:2008, Ochrona odgromowa - Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-EN 62305-2:2008, Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem. 

PN-EN 62305-3:2009, Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych  

    i zagrożenie życia. 

PN-EN 62305-4:2009, Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne 

    w obiektach budowlanych. 
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3.5.   Wymagania instalacyjne 

Do montażu anteny na maszcie zaleca się zastosowanie uchwytu instalacyjnego 06345/2 . Uchwyt 

instalacyjny oraz sposób mocowania anteny przedstawione są na Rys. 7 i Rys. 8.  

 

 

 
 

 

Rys. 8 Sposób montażu uchwytu  

instalacyjnego 06345 

1 – Antena 

2 – Wysięgnik rurowy  

3 – Obejma szt. 2 

4 – Wspornik szt. 6 

5 – Tulejka szt. 4 

6 – Podkładka płaska szt. 8 

7 – Podkładka sprężysta szt. 9 

8 – Nakrętka szt. 9 

9 – Końcówka oczkowa szt. 1 

 

 Rys. 7 Elementy składowe uchwytu 

instalacyjnego 06345 
 

Montaż anteny za pomocą uchwytu instalacyjnego 06345/2 do wysięgnika rurowego przebiega 

w następujących etapach: 

 

- na wysięgnik rurowy poz. 2 nałożyć obejmę poz. 3; 

- na ramiona obejmy poz. 3 wprowadzić dwa wsporniki poz. 4 oraz dwie tulejki poz. 5 (zgodnie 

z Rys. 7 i Rys. 8); skręcić przy pomocy nakrętek poz. 8 stosując podkładki poz. 6 i 7; 

- operację powtórzyć z drugą obejmą mocując ją w odległości około L≈350 mm od pierwszej;; 

- w wycięciu wsporników poz. 4 umieścić antenę poz. 1 i nałożyć pozostałe wsporniki poz. 4; 

- całość skręcić przy pomocy nakrętek poz. 8 stosując podkładki poz. 6 i 7; 
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- na jedno z ramion obejmy nałożyć końcówkę oczkową poz. 9, z dolutowanym uziemieniem 

i skręcić przy pomocy nakrętki poz. 8 stosując podkładkę poz. 7 (zgodnie z Rys. 7 i Rys. 8).  

Antenę można również mocować do dwóch adapterów np. ceowników lub kątowników 

zamontowanych prostopadle do masztu. Uchwyt instalacyjny należy wówczas przełożyć przez otwory 

o średnicy 8,2 mm wykonane w adapterach Rys. 6. 

 

Antenę należy uziemić przewodem o przekroju 38 mm
2
 przylutowanym do końcówki oczkowej 

poz. 9 (Rys. 8). 

Kabel antenowy należy mocować, stosując uchwyty kablowe o średnicy właściwie dobranej 

do użytego kabla, odstęp między uchwytami mocującymi kabel powinien wynosić około 1 metra. 

 

Do montażu anteny w ekstremalnie trudnych warunkach środowiskowych (np. duże prędkości 

wiatru), w celu stabilizacji zainstalowanej anteny zaleca się dodatkowo zastosowanie uchwytu 

stabilizującego 06322/1. Uchwyt stabilizujący 06322/1 montuje się między masztem a anteną na 

wysokości około 1,5 metra od szczytu anteny. 

Uchwyt stabilizujący 06322/1 oraz sposób montażu uchwytu przedstawione są na Rys. 9 i Rys. 10.  

 

 
Rys. 9 Elementy składowe uchwytu stabilizującego 

1 – Listwa szt. 1 

2 – Obejma szt. 2 

3 – Podkładka gumowa szt. 1 

4 – Obejma szt. 1 

5 – Śruba M5x30 szt. 4 

6 – Podkładka płaska 5,1 szt. 4 

7 – Podkładka sprężysta 5,1 szt. 4 

8 – Nakrętka M5 szt. 4 

9 – Podkładka płaska 8,1 szt. 4 

10 – Podkładka sprężysta 8,1 szt. 4 

11 – Nakrętka M8 szt. 4 
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Rys. 10 Sposób montażu uchwytu stabilizującego 06322 

 

1 – Antena 

2 – Adapter 

3 – Obejma  

4 – Podkładki płaskie 8,1 

5 – Podkładki sprężyste 8,1 

6 – Nakrętki M8 

 

 

7 – Obejma 

8 – Podkładka gumowa 

9 – Śruby M5x30 

10 – Podkładki płaskie 5,1 

11 – Podkładki sprężyste 5,1 

12 – Nakrętki M5 

13 – Listwa 

Montaż uchwytu stabilizującego 06322 pomiędzy masztem antenowym oraz anteną przebiega 

w następujących etapach: 

- adapter poz. 2 np. ceownik lub kątownik (nie dostarczony w komplecie z uchwytem) 

zamocować do masztu antenowego na wysokości około L=1,5 metra od wierzchołka anteny 

poz. 1; 

- do zamocowania adaptera poz. 2 do masztu antenowego wykorzystać: obejmy poz. 3, 

podkładki poz. 4, podkładki poz. 5 oraz  nakrętki poz. 6; 

- listwę poz. 13 zamocować do adaptera poz. 2 stosując: dwie śruby poz. 9, dwie podkładki poz. 

10, dwie podkładki poz. 11 oraz dwie nakrętki poz. 12; 

- antenę poz. 1 połączyć z listwą poz. 13 stosując: podkładkę gumową poz.8, obejmę poz. 7,  

dwie śruby poz. 9, dwie podkładki poz. 10, dwie podkładki poz. 11 oraz dwie nakrętki poz. 12. 

- KONIEC - 

UWAGA: Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian. 


