
 

Instrukcja  
montaŜu anteny  

AS-2700  
AS-2700 G 

    Przystępując do instalacji anteny w wybranym miejscu naleŜy upewnić się, iŜ dana pozycja zapewnia  bezpośrednią widoczność satelitów z których 

chcemy odbierać sygnały. NaleŜy teŜ ocenić wytrzymałość podłoŜa do którego zostanie przytwierdzony stojak anteny (maszt). 

    Oceniając podłoŜe naleŜy uwzględnić nie tylko jego bezpośrednie obciąŜenie konstrukcją anteny, ale przede wszystkim obciąŜenia pochodzące od 
naporu wiatru. NaleŜy pamiętać, Ŝe  antena zapewnia poprawną pracę przy wietrze o prędkości do 120 km/h a przetrwa porywy  wiatru do 200 km/h. 
Zatem, zastosowany stojak antenowy, podłoŜe oraz zamocowanie  musi zapewnić odpowiednią wytrzymałość i sztywność.  

ObciąŜenie reflektora anteny  wiatrem w zaleŜności od jego prędkości pokazuje poniŜsza tabela:  

Prędkość wiatru w km/h 20 40 80 120 160 200 

Siła naporu w N 188 752 3010 6761 12200 18780

Procedura montaŜu 

  

1. Zmontować stojak i przytwierdzić go do podłoŜa. Średnica rury stojaka 
powinna zawierać się w przedziale 139 - 145 mm.  
    Do montaŜu na podłoŜu poziomym lub skośnym (o kącie pochylenia do 
5deg), do którego moŜliwe jest przytwierdzenie stojaka za pomocą śrub lub 
kotw, polecamy stojak STP-2700 (rys.1).  
    Przykręcając do podstawy stojaka STP-2700 kosze na obciąŜniki (rys.2), 
otrzymujemy stojak niepenetrujący. Minimalna masa obciąŜników 
umieszczanych w koszach wynosi - 3 x.400 kg.  
    W przypadku posadowienia stojaka bezpośrednio w gruncie polecamy 

rozwiązanie z rys.3.  

  
Rys.1 

 

Rys.2  
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2. Przeprowadzić montaŜ zawieszenia anteny, według instrukcji  właściwej 
dla danego zawieszenia.  Montując zawieszenie naleŜy uwzględnić 
wskazówki związane z rys. nr 4 i 5.   

   Zmontowane zawieszenie nałoŜyć na stojak (rys.6). Śrubami blokującymi 
zablokować zawieszenie na stojaku. Śruby dokręcać tak, by zapewnić 
współosiowość rur.   

   Ustawiając antenę na satelitę o kącie elewacji większym niŜ 20deg, 
zawieszenie nałoŜyć na stojak według rys.4.  

   Dla kątów elewacji mniejszych niŜ 20deg zawieszenie naleŜy nałoŜyć na 
stojak tak jak na rys.5. JeŜeli  dolna krawędź czaszy opierała się o stojak 
niezbędne jest zastosowanie adaptera dystansowego AD-2700 (rys.7)   

  

 

Rys.4  

   

 

Rys.5  

   

3. Do zawieszenia przykręcić górną połówkę czaszy. Najpierw jedną śrubą 
(3) (rys.8), potem drugą śrubą (3) (rys.9). Za kaŜdym razem śruby 
zabezpieczyć przed wypadnięciem podkładką (5) i nakrętką (6) (rys.10), ale 
nie dokręcać. 

 

Rys.3  

 

Rys.6  
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Rys.8  

   

 

Rys.10  

   

   

4. Dolną połowę czaszy postawić na podłoŜu płaskim (rys.12).  

   Do uchwytu LNB (1),  za pomocą podkładek 12) i nakrętek (11)), 
przykręcić rurki (2) (rys.11)  

   Uchwyt LNB (1) wraz z rurkami (2)  przykręcić do dolnej połowy czaszy 
(rys.12). Szczegóły mocowania rurek do czaszy  pokazuje  rys.14 
a wysięgnika  rys.13.     

   

 

Rys.12  

  

  

Rys.7  

   

 

Rys.9 

  

   

 

Rys.11  
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Rys.14 

  

5. Do zawieszenia przykręcić dolną połówkę czaszy. Najpierw jedną śrubą 
(4) , potem drugą śrubą (4) (rys.15). Za kaŜdym razem śruby zabezpieczyć 
przed wypadnięciem podkładką (5) i nakrętką (6), ale nie dokręcać. 

  

  

  

6. Za pomocą śrub (10), podkładek (12) i nakrętek (11) połączyć górną 
część czaszy z dolną. (rys. 16). Przed rozpoczęciem skręcania naleŜy 
sprawdzić czystość powierzchni łączących. 

      Średnica otworów w płaszczyznach łączących jest dopasowana do śrub 
(10) tak, by zapewnić jednoznaczność i dokładność połączenia obu części 
czaszy. Śruby (10) naleŜy wprowadzać do otworów  poprzez wkręcanie. 
Wkręcanie śrub naleŜy rozpocząć od otworów zewnętrznych (przy obrzeŜu 
czaszy) . Przed wkręceniem śruby w daną parę otworów, otwory te naleŜy  

ustawić współosiowo, najlepiej za pomocą trzpienia o średnicy około 7 mm . 

 Wbijanie śrub  do otworów oraz rozwiercanie otworów jest 

niedopuszczalne.    

Wkręconą śrubę zabezpieczyć przed wypadnięciem podkładką (12) 
i nakrętką (11), ale nie dokręcać. Po wkręceniu wszystkich 31 śrub(10) 
naleŜy rozpocząć dokręcanie nakrętek(11). Dokręcać symetrycznie od 
środka w kierunku obrzeŜa czaszy . 

Skręcanie połówek czaszy musi być wykonana bardzo precyzyjne, 
gdyŜ ta czynność  moŜe mieć wpływ  na geometrię czaszy. 

7. Dokręcić wstępnie skręcone śruby mocujące czaszę do zawieszenia. 

W pierwszej kolejności dokręcić śruby górne (3) a potem śruby dolne (4). 

8. Zamontować w uchwycie LNB  konwerter i precyzyjnie nakierować 
antenę na wybranego satelitę. Skorygować kąt skręcenia konwertera. 

Zablokować ruchome elementy zawieszenia. 

9. Wykonać instalację odgromową. 

10. W przypadku instalacji anteny  AS-2700 G podłączyć zasilanie układu 
podgrzewania wg schematu zamieszczonego wewnątrz puszki 

przyłączeniowej. 

Uwaga!!! 

Czynności związane z montaŜem anteny oraz jej nakierowaniem na satelitę 

muszą być wykonane bardzo starannie i precyzyjnie.  

Chcąc wykorzystać moŜliwości anteny oraz zapewnić jej bezpieczną 
eksploatację, wykonanie instalacji najlepiej powierzyć specjalistycznemu 

i doświadczonemu zespołowi serwisowemu.  

 

Rys.13  

   

 

Rys.15  

   

 

Rys.16  

LP WYSZCZEGÓLNIENIE ILOŚĆ
1 Uchwyt LNB 1szt.
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2 Rurka AL 16x1,5x1805 mm 2szt.
3 Śruba M12x280 mm 2szt.
4 Śruba M12x250 mm 2szt.
5 Podkładka 13x24x2.5 4szt.
6 Nakrętka M12 4szt.
7 Śruba zamkowa M6x35 mm 2szt.
8 Podkładka 6.5x 12x 1 2szt.
9 Nakrętka M6 2szt.
10 Śruba  M8x20 mm 31szt.
11 Nakrętka M8 36szt.
12 Podkładka 8.5x18x1.6 66szt.
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