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IKUSI FLASHD
Σύγχρονη όσο ποτέ

Με νέα συστήματα στήριξης και κυκλώματα που υπόσχονται ακόμη καλύτερη λήψη, η νέα FLASHD
αποτελεί κάτι περισσότερο από μια απλή εξέλιξη του παλαιότερου μοντέλου.
νέα FLASHD κρατά όλα τα πλεονεκτήματα του πρώτου μοντέλου και προσθέτει νέες αρετές. Η κεραία πάντα συναρμολογούνταν γρήγορα, όμως τώρα τοποθετείται ταχύτατα και
πάνω στον ιστό, περιορίζοντας τον χρόνο συναρμολόγησης, σύνδεσης και τοποθέτησης στο ένα λεπτό! Χάρη στον πατενταρισμένο
επαναστατικό τρόπο στήριξης i-FIX, η τοποθέτηση στον ιστό γίνεται
όχι μόνο γρήγορα, αλλά και με το ένα χέρι! Ο νέος τρόπος στήριξης
εκτός από γρήγορος είναι πολύ στιβαρός και έχει εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, εξασφαλίζοντας έτσι απόλυτη σταθε- ρότητα και
μεγάλη αντοχή στο χρόνο, κάνοντας ευκολότερη τη ζωή του εγκαταστάτη. Αξίζει να δείτε στο YouTube.com/ikusitv το χαρακτηριστικό
video με τον ηλικιωμένο που με το ένα χέρι
πίνει το καφεδάκι του και με το άλλο τοποθετεί την FLASHD!
Το νέο δίπολο με τις πολλαπλές ιδιότητες
είναι το επόμενο καινούριο στοιχείο στη νέα
FLASHD. Το νέο παθητικό δίπολο έχει κατά
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Άνοιγμα σε 90 ή 120 μοίρες.
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0,5dΒ μεγαλύτερη απολαβή από το προηγούμενο, ανεβάζοντας τη
συνολική απολαβή της FLASHD από τα 17,5dΒ στα 18dΒ. Ταυτόχρονα
προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη προστασία σε αντίξοο περιβάλλον.
Εκτός από την απλή έκδοση η κεραία FLASHD διατίθεται και σαν active FLASHD. Στην περίπτωση αυτή το νέο ενεργό δίπολο προσφέρει
ελεγχόμενη ενίσχυση ανεβάζοντας τη συνολική απολαβή της active
FLASHD στα 34,5dΒ. Ο ενισχυτής που περιλαμβάνεται στο ενεργό δίπολο είναι εξαιρετικών χαρακτηριστικών με πολύ χαμηλό θόρυβο,
ενώ διαθέτει και κύκλωμα AGC για την αυτόματη εξισορρόπηση της
στάθμης εξόδου στην περίπτωση πολύ ισχυρών σημάτων.
Έξυπνη είναι και η δυνατότητα χρήσης του ενεργού διπόλου σαν απλό
παθητικό δίπολο, στην περίπτωση που μετά
την εγκατάσταση διαπιστωθεί ότι τα λαμβανόμενα σήματα είναι πολύ ισχυρότερα από το
αναμενόμενο. Απλά αφαιρείται η τροφοδοσία
του διπόλου και η active FLASHD γίνεται απλή
FLASHD, χωρίς να χρειαστεί αλλαγή διπόλου. Το

Το νέο πατενταρισμένο σύστημα i-FIX,
επιτρέπει στήριξη σε 3 βήματα.
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Το νέο ενεργό / παθητικό δίπολο.
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τροφοδοτικό που ταιριάζει στην active FLASHD είναι το APB-124, ένα
switching τροφοδοτικό άριστης ποιότητας και υψηλής απόδοσης.
Η απλή FLASHD είναι ιδανική για να χρησιμοποιηθεί χωρίς ενισχυτή
σε περιοχές όπου τα αναλογικά σήματα φτάνουν με στάθμη 65–
90dΒμV και τα ψηφιακά 45-70dΒμV. Η active FLASHD είναι ιδανική για
περιοχές όπου τα αναλογικά σήματα φτάνουν με
στάθμη 45–80dΒμV και τα ψηφιακά με 35-70dΒμV.
Φυσικά η νέα FLASHD εξακολουθεί να διατηρεί όλα τα
χαρακτηριστικά που την έκαναν διάσημη: την ταχύτατη συναρμολόγηση, τις δύο θέσεις ανακλαστήρων
για δύο διαφορετικά κατακόρυφα διαγράμματα, την
εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, κλπ.
Συνοπτικά η σειρά κεραιών FLASHD διακρίνεται για
τα παρακάτω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:
l Εξαιρετική απόδοση σε απολαβή και στα υπόλοιπα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά, διατηρώντας το μέγεθος σχετικά μικρό.
l Εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση, χωρίς να απαιτούνται εργαλεία.
l Μεγάλη αντοχή ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες.
l Οικολογικό προφίλ
Η κεραία διαθέτει τρεις σειρές κατευθυντήρων που πολλαπλασιάζουν
την απολαβή και ελαχιστοποιούν τις λήψεις των πλευρικών λοβών,
απαλείφοντας το γνωστό πρόβλημα των ειδώλων στις τριπλές κεραίες. Σε αυτό βοηθάει και το νέας σχεδίασης δίπολο.
Το πρωτότυπο σχήμα σφήνας - εκτός από στυλ - επέτρεψε και τη

δημιουργία ενός μηχανισμού, που επιτρέπει την πλήρη ανάπτυξη της
κεραίας σε ελάχιστο χρόνο και με ελάχιστο κόπο. Ξεχάστε πλέον τα
20λεπτα συναρμολόγησης στην ταράτσα. Η κεραία ανοίγει σε δύο
διαφορετικά κατακόρυφα διαγράμ- ματα ακτινοβολίας, παρέχοντας
τη δυνατότητα επιλογής της γωνίας των ανακλαστήρων στις 120 ή
στις 90 μοίρες.
Η εμπειρία από την ποιότητα υλικών της παλαιότερης
FLASHD, που φυσικά διαθέτει και η διάδοχος, έδειξε
ισχυρή ανθεκτικότητα σε βάθος χρόνου, ακόμη και
σε δύσκολες συνθήκες, από μια κεραία που ούτε
υπερβολικά βαριά είναι, ούτε και υποστηρίζει μεγάλο
φορτίο ανέμου.
Στα θετικά της προσθέστε ότι είναι πλήρως οικολογική, αφού όλα τα μέρη της ακόμα και η συσκευασία
της είναι ανακυκλώσιμα και φιλικά στο περιβάλλον.
Όσον αφορά τώρα την εξωτερική της εμφάνιση, λίγο το σχήμα της,
λίγο το πράσινο χρώμα της (διατίθεται και σε γκρι), την καθιστούν
ομορφότερη και πολύ φιλικότερη στο περιβάλλον και σίγουρα δε θυμίζει σε τίποτα τις σιδερο-κατασκευές, που δυστυχώς βλέπουμε πολύ
συχνά στις ταράτσες μας. n
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