- Information
نام محصول .

جمپر لحیمی دو ر 4.3/10
کد محصول .

FCCC-JP-1211
تعریف و کاربرد :
جامپر مسﺘقیم  4.3/10-4.3/10دارای عملﮑرد بسیار عالی بوده که با کانﮑﺘورﻫای
نسﻞ جدید موردنیاز ﺷﺒﮑه ﻫای  LTE, 5Gو  small-cellﺳاﺧﺘه ﺷده اﺳﺖ.
انعﻄاف ﭘﺬیری باﻻی ایﻦ جامپرﻫا در ﭘیﮑربﻨدی ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و کابﻞ کﺸی در BTSﻫا ،و دکﻞ
ﻫا به ویژه آنن ﻫای مالﺘی باند به دلیﻞ ﻃراحی مﻨحر بفرد آنﻬاﺳﺖ .کابﻞ و کانﮑﺘور در
ایﻦ محصول تولیدی به روش لحیم کاری به یﮑدیگر مﺘصﻞ ﺷده و اﺳﺘحﮑام اتصال و ﻫم
محوری آن دو از ﻃریق ایجاد روکش ﭘاﺳﺘیﮑی محﮑم ،تضمیﻦ گردیده اﺳﺖ .ایﻦ جامپرﻫا تحﺖ
ﺳیسﺘم مدیریﺖ کیفیﺖ ( )ISO9001 & ISO14001ﻃراحی،ﺳاﺧﺘه و توزیع ﺷده
اﺳﺖ .کیفیﺖ محصول بر اﺳاس اﺳﺘانداردﻫای  IECو  MILتسﺖ و کﻨرل گردیده اﺳﺖ
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جامپر با کانﮑﺘورﻫای  4.3/10و  7/16چپقی
Other Details

عملﮑرد بسیار عالی و کیفیﺖ باﻻ
 VSWRو تلفات بسیار ﭘاییﻦ به دلیﻞ اﺳﺘفاده از کانﮑﺘورﻫای 4.3/10
ﻃول کابﻞ مﻄابق نظر مﺸری
درجه حفاظﺖ  IP 68مﻄابق با اﺳﺘاندارد IEC 60529
محاﻓظﺖ در برابر UV
نصب بسیار ریع بدون نیاز به ﻫیچ ابﺰار گران قیمﺖ اضاﻓی
بﻬیﻨه ﺳازی جامپر جﻬﺖ ارائه عملﮑرد باﻻ در ﺷﺒﮑه ﻫای مﺨابراتی
مﻄابق با اﺳﺘانداردﻫای بیﻦ امللی  IECو  MILو غیره

Technical Specification
مﺸﺨصات کلی
General specifications
کابﻞ
Cable
نوع جامپر
Jumper Type
ﻃول
Lenght
کانﮑﺘور A
Connector A

1/2" Superflexible, FRNC jacket, flame retardant
)Factory-Fit (Standard
3m, 5m, 7m, 10m & according to request of qustomer
4.3-10 Male straight

Body

Brass, Tri-Metal plated

اتصال مرکﺰی کانﮑﺘور A
Center Contact Connector A

Spring bronze, Silver plated

Coupling Nut Connector A

Brass, Tri-Metal plated

دی الﮑریک
Dielectric

PTFE

Gasket

Silicone Rubber

Sealing Cap

Brass, Tri-Metal plated

4.3-10 Male Straight

B کانﮑﺘور
Connector B

Brass, Tri-Metal plated

Body

PTFE

دی الﮑریک
Dielectric
B اتصال مرکﺰی کانﮑﺘور
Center Contact Connector B

Spring bronze, silver plated
Silicone rubber

Gasket

IP68

ﻃﺒقه حفاظﺖ
Sealing class
روکش
Jacket

Black Polyethylene
typ.
<= -120 dBm

max.
<= -117 dBm

Intermodulation, 3rd order @ 2 x 20 W)

50±1

مﺸﺨصه امپدانس
Characteristic Impedance Ω

≤1.10 @ 690 - 2690 MHz

VSWR (Return Loss, dB), typical

25

حداقﻞ ﺷعاع ﺧمش
Minimum Bend Radius, mm
دمای کاری
Working Temperatre

-40 C to +85 C

