
ANTENA OMNIDIRECIONAL MULTIBANDA, COM BAIXO NÍVEL DE PIM,                
PARA MONTAGEM EM TETO   

CARACTERÍSTICAS
• Radome esteticamente neutro e discreto
• Pode ser montada de maneira fácil     
   diretamente no teto 
• Desempenho otimizado utilizando ferramentas  
   de aprimoramento RF de propriedade da Laird 
• Excelente classificação como retardante                  
   de chamas
 

• Pequenas células 
• Salas de reuniões 
• Escritórios 
• Hotelaria 
• Museus
• iDAS (Sistema de Distribuição          
   de Antenas para Áreas Internas)

• Bibliotecas 
• Centros comerciais 
• Terminais de ônibus e  
   estações de trem
• Outras áreas dentro                     
   dos edifícios

  

MERCADOS/APLICAÇÕES 

 

 

 

 

  

SPECIFICATIONS

  

     

NÚMERO DE PEÇA COMPRIMENTO DO CABO CONECTOR

A antena CLS69273P é uma antena omnidirecional discreta e com baixo nível de intermodulação 
(PIM) de banda larga para áreas internas com suporte para montagem em teto. Foi projetada para 
proporcionar um diagrama de cobertura otimizado para áreas internas cobrindo as frequências entre 
698-960 MHz e 1695-2700 MHz que são destinadas às tecnologias GSM, DCS, UMTS e LTE/WiMAX. A 
antena oferece um diagrama especialmente projetado para proporcionar um excelente desempen-
ho. Trata-se de um diagrama bastante uniforme e simétrico, que permite aos integradores de 
sistemas determinar o tamanho da célula com precisão exata. 

PARÂMETROS ESPECIFICAÇÕES 
Frequência de Operação (MHz)

Pico de Ganho (dBi; típica)

Pico de Ganho (dBi; máxima)

VSWR (típico)

VSWR (máximo)

PIM, 3° nível, 2 x 20 watts (típico)

PIM, 3° nível, 2 x 20 watts (máximo)

Impedância nominal

Polarização

Potência máxima (ambiente 25°C)

Diagrama horizontal, azimute

Dimensão da antena (Diâm. x Alt.)

Peso

Temperatura da operação

Temperatura do armazenamento

Radome

Montagem

Excelente classificação como retardante 
de chamas (Radome)

Compatível com RoHS

CLS69273P-30NF 

CLS69273P-30D41F 

CLS69273P-30D43F 

CLS69273P-B30NF 

CLS69273P-B30D41F 

CLS69273P-B30D43F 

30 cm (12") 

30 cm (12") 

30 cm (12") 

30 cm (12") 

30 cm (12") 

30 cm (12") 

Tipo N (fêmea) 

4.1-9.5 (fêmea) 

4.3-10 (fêmea) 

Tipo N (fêmea) 

4.1-9.5 (fêmea) 

4.3-10 (fêmea) 

Vertical

50 watts

Omnidirecional

250 mm x 47,5 mm (9,84" x 1,87")

Aproximadamente 0,45 kg (0,99 lb)

-30°C a +70°C

-40°C a +85°C

PC/ABS, branco

Suporte para teto (no painel ou suspenso por alça)

Classificação UL94 V-0

RoHS

< -156 dBc 

< -150 dBc 

< -156 dBc 

< -150 dBc 

698-806

2.7

3.0

<1.8:1 

<2.0:1 

824-894

2.6

3.0

<1.6:1 

<2.0:1 

880-960

3.5

4.1

<1.7:1 

<2.0:1

1695-1880

5.4

5.6

<1.9:1 

<2.0:1 

1850-1990

6.4

7.0

<1.9:1 

<2.0:1 

1910-2170

6.5

7.0

<1.7:1 

<2.0:1 

2300-2500

6.2

6.7

<1.5:1 

<2.0:1 

2500-2700

6.8

7.3

<1.3:1 

<2.0:1 

50 Ω

CLS69273P 
com patente pendente 

SUPORTE PARA TETO PADRÃO 

SUPORTES PARA TETO OPCIONAIS 

Suporte para teto com fecho rotatório: 
HKIT-CMx-003 

Suporte para montagem acima do teto 
(com alça):

HKIT-CMx-001 

Suporte rígido para teto:
HKIT-CMx-002 

Suporte para montagem acima do teto; 
espaçador de espuma com adesivo: 

HKIT-CMx-004 

América: +1.847 839.6925 
IAS-AmericasEastSales@lairdtech.com 

Europa: +44.1628.858941 
IAS-EUSales@lairdtech.com 

Ásia: +86.21.5855.0827.127 
IAS-AsiaSales@lairdtech.com 

www.lairdtech.com 

A Laird garante ao usuário final original de seus produtos que seus produtos são isentos de defeitos em termos de materiais e 
mão-de-obra. Sujeito a condições e limitações, a Laird poderá, a seu critério, consertar ou substituir qualquer peça de seus 
produtos que apresentar defeito causado por falhas de materiais ou de mão-de-obra. Esta garantia limitada está em vigor para o 
período de vida útil do produto final original em que o produto Laird foi instalado. O período de vida útil do produto final original 
pode variar mas nunca exceder a cinco (5) anos a partir da data de compra do produto final.

Antena discreta/baixo nível de PIM 
com suporte para teto

698-960 MHz/1695-2700 MHz
CLS69273P
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Antena discreta/baixo nível de PIM 
com suporte para teto

698-960 MHz/1695-2700 MHz
CLS69273P
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ANT-DS-CLS69273P-PT-1115  
Acredita-se que todas informações fornecidas pela Laird ou qualquer de seus agentes sejam precisas e confiáveis. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A 
responsabilidade pelo uso e pela aplicação dos produtos Laird recai sobre o usuário final, pois é impossível que tanto a Laird como seus agentes possam saber de todo uso potencial que possa 
ser feito com estes produtos. A Laird não oferece nenhuma garantia quanto à aptidão ou comercialização dos produtos ou materiais Laird para uso determinado ou geral. A Laird, Laird 
Technologies, Inc. ou qualquer de suas filiais ou agentes não serão responsáveis por danos incidentais ou emergentes, qualquer que seja sua natureza. Todos os produtos Laird são 
comercializados em conformidade com os Termos e Condições de Venda vigentes da Laird Technologies. Cópia destes Termos e Condições está disponível a pedido. © Copyright 2015 Laird 
Technologies, Inc. Todos os direitos reservados. A Laird, Laird Technologies e o logotipo da Laird e outras marcas são marcas comerciais ou marcas registradas da Laird Technologies, Inc. ou de 
uma de suas filiais. Qualquer outro nome de produto ou serviço pode ser propriedade de terceiros. Nenhuma afirmação incluída neste documento concede nenhuma licença em relação a 
nenhum direito de propriedade intelectual da Laird ou de terceiros.

Antena discreta/baixo nível de PIM 
com suporte para teto

698-960 MHz/1695-2700 MHz
CLS69273P


