
A antena onidirecional externa de 8dBi expande a cobertura 
wireless para as redes wireless 802.11b/802.11g existentes para 
aprimorar o desempenho wireless em distâncias maiores. Perfeito 
para hotspots Wi-Fi e redes domésticas wireless, a antena cobre 
qualquer área dada com sinais Wi-Fi para fornecer uma 
conectividade contínua em todas as direções. Em aplicações em 
ambientes externos, a TEW-AO08O pode suportar ventos de até 
215 km/h (134 mph) bem como a queda de vários raios com o 
acréscimo do kit descarregador externo TEW-ASAK.

* Esse ganho em dBi não influencia a perda no cabo. As estimativas 
de desempenho destinam-se ao uso típico e a faixa varia com as 
condições do local.
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• Compatível com produtos wireless 802.11b/g de 2,4GHz

• Auxilia e aumenta a cobertura de alcance efetiva em até 8x a área coberta pela estação base isoladamente.

• Montagem em parede/coluna de fácil instalação

• Não é necessária nenhuma configuração ou software de instalação.

• Garantia limitada de 3 anos

CARACTERÍSTICAS

PATTERNS

wireless



Ganho

Impedância

VSWR

Polarização

HPBW/ Horizontal

HPBW/ Vertical

Capacidade de carga 

Inclinação para baixo

Conector

Survival wind speed

Cor da cúpula

Dimensões

Peso

Temperatura

Umidade

Proteção contra raios

Material da cúpula

•  2400 ~ 2500MHz

•  CE, FCC

•  8dBi

•  50 Ohms

•  Fêmea tipo N

•  Branco-acinzentado 

•  323 g (11.4oz.)

•  2.0:1 Máx

•  Linear, vertical

•  360°

•  15°

•  216 km/h (134milhas/h) 

•  50W (cw)

•  0°

•  3 anos

•  Fibra de vidro

  •  Aterramento DC

  •  25 x 80 x 520mm (0.98 x 3.15 x 20.47 in.)

  •  100% at 25°C (77°F)

 •  -40°C ~ 80°C (-40°F ~ 176°F)

Garantia

Certificação

Faixa de frequência 
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Antena onidirecional externa de 8dBi 
TEW-AO08O

PRODUTOS RELACIONADOS

CONTEÚDO DO PACOTE

TEW-ASAK

TEW-L202/TEW-L208 

TEW-L406/TEW-L412

TEW-AO10O 10dBi Outdoor Omni-Directional Antenna

• Kit de Montagem

Outdoor Arrestor Kit

• TEW-AO08O

LMR200 Reverse SMA to N-Type Cable 

LMR400 N-Type Male to N-Type Female Cable 

• Guia do Usuário

INFORMACION DE LA ORDEN

To Order Please Call:
 1-888-326-6061

ESPECIFICAÇÕES

* Nota: para obter resultados ideais ao estender sua faixa wireless com instalações de antena wireless, recomendamos que você consulte um instalador profissional para 
a vistoria do local, precauções de segurança e a instalação adequada.

LMR400 N-Type Male to N-Type 
Female Cable (6 meters)

(TEW-L406)

LMR400 N-Type Male to N-Type 
Female Cable (12 meters)

(TEW-L412)

or

SOLUÇÃO DE ANTENA 

Indoor/Outdoor 
Antenna

LMR200 Reverse SMA to 
N-Type Cable (2 meters)

(TEW-L202)

LMR200 Reverse SMA to 
N-Type Cable (8 meters)

(TEW-L208)

54Mbs 802.11g
Wireless Router
(TEW-432BRP)

Outdoor Arrestor Kit
(TEW-ASAK)

+

orLMR200 Solution
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