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Instrução para instalação de antenas RFS Brasil
NMT003BR-00(e) 

O sistema de a limentação é  um componente de prec isão que deve ser  manuseada com um cuidado espec ia l durante a insta lação.  Por exemplo,  sempre 
carregar o a liment ador,  apoiando o lado da placa de fund ição. Qualq uer dano pode degradar o desempenho da antena. Não é poss íve l fazer reparo no loca l.  

Kit adaptador para alimentador “REC”  em ODU 

 
 

1 – Pré-montagem da placa de interface no anel de conexão do refletor 

 

 
 

Para montar a placa de interface no alimentador, utilize: 

4 Parafuso Cabeça Sextavada M8x25 A2 
4 Arruela lisa 8.4 Ø16 A2 
4 Arruela de Pressão M8 A2 

Aperte conforme o recomendado na HTT81-105 (tabela de torques) incluído dentro da embalagem da antena. 

ODU PLACA DE INTERFACE 

Esta instrução de instalação foi preparada para ajudar o operador a montar o kit adaptador no alimentador. É válido para 
antenas nas seguintes versões: 

- 1ft Diâmetro da antena.  
- SB Antenas com interface integrada REC. 

Parafuso Cabeça Sextavada M8x25 
Arruela de Pressão M8 A2 
Arruela lisa 8.4 Ø16 A2 
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2 – Pré-montagem do Kit adaptador no  ODU 

 

 

Este Kit Adaptador é valido somente para a conexão da ODU (Não incluído com as antenas). 

Para montar o adaptador na ODU, 
utilize: 
4 Parafuso Sext. Interno M3x12 A2 
4 Arruela de Pressão M3 A2 
(Ambos acompanham o adaptador) 

Aperte com uma chave Allen (incluído 
dentro do pacote), como recomendado no 
HTT81-105 (tabela de torques) incluído 
dentro da embalagem antena.

A posição da placa deve ser alinhada horizontalmente com o flange da ODU. Não se esqueça de incluir o O-ring 
antes de montar o adaptador no ODU. 

ODU imagem como referencia para montagem 

* Flange de conexão do ODU pode mudar dependendo das freqüências de ODU, bem como adaptadores e anéis de
vedação. 

ADAPTADOR

Antes de introduzir o ODU, 
aplique graxa de silicone 

(incluído dentro kit) sobre o  O-
ring para facilitar a montagem do 

adaptador. 
OBS.: NÃO UTILIZAR 

NENHUM OUTRO 
TIPO DE GRAXA 

O’RING PBR220 

* ODU FLANGE
de CONEXÃO

Imagem como referencia para montagem 
only as assembly reference 
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3 – Checagem final: 

 Quando a instalação da antena for concluída, é necessário certificar-se de que as instruções de instalação foram 
seguidas em todos os aspectos. É importante verificar se todas as juntas parafusadas estão com torque especificado 
(obrigatório). 

Depois de encaixar o 
ODU no alimentador, 
pressione as 4 pinças 
para baixo para fazer 
pressão sobre o 
conjunto. Certifique-se 
que os grampos estão 
todos posicionados 
antes de pressionar para 
baixo. 




