
NUPED-MN-357
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

PV215031-X

PV215031-X
Parábola Vazada Dupla Polarização

2000 - 2300 MHz
31,0 dBi

2,0m

Foto Ilustrativa

Garantia
Os produtos TSM Antennas são garantidos contra defeitos de fabricação durante um período

de 12 meses após a compra. A TSM Antennas garante o reparo em fábrica do mesmo, caso este
apresente algum defeito neste período. A garantia não cobre defeitos em caso de queda da

antena, instalação imprópria, negligência no isolamento do conector, incidência de raio, uso ou
aplicação indevida. Não terão direito à garantia os produtos que sofreram alteração nas suas

características originais ou foram reparados por serviço não autorizado.
Instruções de Segurança

 Selecione suas ferramentas de trabalho de acordo com o necessário. Não esqueça que elas são
indispensáveis para sua segurança durante a instalação. Não esqueça, sua vida neste momento
está em risco.

 Jamais comece a instalação sem planejar todo o procedimento; esteja prevenido contra possíveis
acidentes.

 Verifique junto à Companhia de Energia elétrica a viabilidade do projeto no local planejado.
 Não utilize escada de metal; não trabalhe em dias úmidos, com vento, tempestades ou sujeitos a

trovões.
 Vista-se adequadamente.  Use sapatos com sola de borracha, luvas de borracha e camisa com

mangas comprida.
 Não permita que nenhuma parte do sistema entre em contato com a rede elétrica, pois a torre, a

antena, os suportes de metal e a cablagem são condutores de energia elétrica. Se isto ocorrer, não
toque em nada, notifique a Companhia de Energia Elétrica local.

 Ao realizar reparos na instalação da antena, certifique-se que os transmissores estejam desligados,
evite a exposição do corpo humano ao campo de rádio frequência.

Cuidado: Esta antena é um condutor elétrico. Não faça sua instalação em locais onde há 
possibilidade de contato da antena, da ferragem e dos cabos, com linhas de transmissão 
de energia elétrica. Caso isto ocorra, não toque em nada e notifique a Companhia de 
Energia Elétrica local.

A TSM Antennas agradece a preferência.
Dúvidas, críticas ou sugestões, por favor, contate-nos:

Fone: +55 55 2101 3300
vendas@tsm.com.br | www.tsm.com.br
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Esta antena é composta das seguintes embalagens:

EMBALAGEM QUANTIDADE IMAGEM

Caixa de madeira contendo quadro,
pétalas, antivibratórios e suportes

01

Caixa de papelão contendo o
alimentador

01

Caixa de papelão contendo os kits
de montagem

01
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Ferramentas para execução da instalação: Chaves de boca  7/16”, 1/16”, 1/2”, 9/16”, 3/4”, 9/16” e 1 1/8”.

I – Montagem dos suportes II – Montagem Kit Ajuste Tilt

Montar o suporte azimute ao suporte Tilt utlizando o
KIT056.

Montar utilizando o KIT054 (2), os ajustes Tilt, fixando
primeiramente o olhal, e após nas cantoneiras com as

porcas.

III – Suporte de ajuste polarização no polimonte IV- Quadro e braços

Apoiar o suporte no cavalete e fixar na torre utilizando o
KIT049. Montar os braços centrais e os diagonais no quadro

utilizando os parafusos 3/8” x 1 3/4” do KIT065.
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Cantoneira e 
paraf. 3/8”

Paraf. 
5/8”

Paraf. 5/8”

Articulação e 
parafuso 3/8” Cantoneira, porcas e 

arruelas 1/2”
Cantoneira, porcas e 
arruelas 1/2”

Articulação e 
parafuso 3/8”
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V – Montagem das pétalas VI – Montagem do alimentador

Montar as pétalas dos refletores com o KIT066, nas laterais
junto ao braço e entre as pétalas.

Para a montagem do alimentador, coloque a antena atráves
das alças do quadro na posição vertical, podendo passar os

fios do alimentador para a parte traseira da antena.

VII – Fixação alimentador VIII – Montagem da antena no suporte

Montar o alimentador na base do refletor, note que só
possui uma posição de montagem, após fixar com o

KIT048.

Encaixe primeiramente a chapa de ângulo no quadro e fixe
com o parafuso 3/4” do KIT056, o quadro e os refletores nos
suportes, após, montar a articulação nas cantoneiras, e fixar

com as porcas.
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IX – Montagem da antena no suporte IX – Montagem da antena no suporte

                    
Monte o conjunto de articulação de regulagem Tilt, 
com o KIT056, erga a antena até o local desejando

utilizando as alças.

X- Ajuste de polarização 

O ajuste da polarização é realizado, afrouxando-se os
parafusos indicados pela letra “A”, e com a articulação

indicada pela letra “B”, realizasse o ajuste fino, através das
porcas. Após concluído, apertar bem todas as porcas.
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XI – Ajuste de Tilt e Azimute XI – Ajuste de Tilt e Azimute

O ajuste de Tilt é feito no movimento da antena para cima e
para baixo. Basta afrouxar o parafuso de  3/4” entre o

suporte e quadro. Afrouxar as porcas e ajustar pela barra
roscada. Quando estiver na posição desejada, apertar bem

as porcas.

O Azimute é feito pelo movimento lateral (direita e
esquerda). Basta afrouxar os parafusos 5/8” que estão
entre o suporte "C" e suporte da torre e direcionar a

antena pela barra roscada. Assim que estiver na posição
desejada, apertar bem as porcas.

XII – Fixação das barras anti-vibratórias

                                                                                   
Uma das extremidades da barra estabilizadora será presa no quadro de apoio do refletor, figura "A", através do KIT059,
enquanto a outra ponta é presa na torre, através do mecanismo apresentado na figura "B", utilizando o KIT034. Existem

dois conjuntos de barras anti-vibratórias, sendo uma instalada nos dois lados do quadro.
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XIII - Outros cuidados
 Não se esqueça de estabelecer um contato metálico entre os grampos do suporte e a torre. Isto

é importante para proteger a antena de tensões induzidas e aterrar sua estrutura para descarga
estática.  Para  maiores  informações  sobre  aterramento,  consulte  o  Código  Nacional  de
Eletricidade;

 É necessário fazer a vedação das conexões, respectivamente, com fita isolante plástica, fita de
auto-fusão e, novamente, com fita isolante plástica;

 Fixe bem o cabo de alimentação com cintas plásticas, de modo que fique bem preso e não
oscile com o vento.

ESTRUTURA:
CÓDIGO QUANTIDADE DESCRIÇÃO DESENHO

- 01 Conjunto alimentador 2.2 GHz

- 02 Pétala

- 01 Quadro

- 04 Braço diagonal

- 02 Braço central

- 01 Suporte

- 01 Suporte azimute e ajuste
polarização

- 02 Barra antivibratória
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