PROJEKTOWANIE
W procesach projektowania uŜywamy oprogramowania wspomagającego .
Daje to nam moŜliwość symulacji nowych konstrukcji jeszcze przed
zbudowaniem prototypu.
Dla Klienta przekłada sie to na krótkie terminy realizacji indywidualnie
zaprojektowanej anteny.

Symulacje komputerowe weryfikujemy certyfikowanymi przyrządami do
pomiaru anten .
Dzięki dynamicznemu procesowi projektowania jesteśmy w stanie wykonać
zarówno

krótkie serie kilku egzemplarzy anten jak i zagwarantować ciągłość dostaw
oraz powtarzalność produkcji .

TECHNOLOGIA

W naszych konstrukcjach uŜywamy sprawdzonych materiałów takich jak
stopy aluminium, miedź , złocony mosiądz, ABS, laminaty szkłoepoksydowe .
Wszystkie elementy aluminiowe łączone są metodą spawania w osłonie
gazowej , wewnętrzne połączenia elementów promieniujących lutujemy
stopami srebra i mosiądzu . Stosujemy stal nierdzewną na wszystkie
odsłonięte elementy takie jak , śruby, uchwyty, wsporniki.
W naszych antenach wykorzystujemy wyłącznie wysokiej jakości gniazda
współosiowe oraz przewody koncentryczne renomowanych producentów.
Większość elementów metalowych pokrywana jest odpornymi na warunki
atmosferyczne farbami proszkowymi nakładanymi na gorąco .
Dokładność oraz powtarzalność parametrów naszych anten gwarantują
technologie cięcia laserem i strumieniem wody .
Wszystkie produkty pracujące na zewnątrz sprawdzane są pod kątem
szczelności i spełniają normę IP 67.
Przywiązujemy szczególną uwagę do zabezpieczenia odgromowego anten.
Wszystkie anteny są zwarte dla prądu stałego i posiadają zacisk masowy w
części mocującej . Systemy antenowe serii ATC... posiadają własne
instalacje odgromowe zintegrowane z konstrukcją anteny .

Nasze produkty od lat pracują bezawaryjnie w odpowiedzialnych systemach
łączności w skrajnie niekorzystnych warunkach pogodowych i
propagacyjnych.
Wieloletnie doświadczenie oraz ostre reŜimy technologiczne gwarantują
dostawę produktów najwyŜszej jakości .

KONTROLA JAKOŚCI
W czasie produkcji na bieŜąco prowadzona jest kontrola jakości i
powtarzalności wymiarów.
Większość konstrukcji jest badana w warunkach laboratoryjnych w
certyfikowanych komorach pomiarowych.

CERTYFIKATY
Posiadamy zrealizowane dostawy dla wielu podmiotów gospodarczych w tym
dla Polskiej Agencji śeglugi Powietrznej oraz Sił Zbrojnych, potwierdzone
odbiorami technicznymi wykonanymi wg. procedur AQUAP 2131.

ZAMÓWIENIA I DOSTAWY
Nasze anteny dostarczamy za pośrednictwem firm spedycyjnych DHL,
SIÓDEMKA, OPEC, UPS, lub innych wskazanych przez Zamawiającego.
DłuŜyce 3-6 m dostarczamy własnym transportem.
Większość anten z naszej oferty jesteśmy w stanie dostarczyć w terminie do
7 dni roboczych. Niektóre anteny na typowe częstotliwości pracy wysyłamy
w tym samym dniu .
Na nietypowe wykonania lub nowe konstrukcje terminy realizacji nie
przekraczają kilku tygodni .

