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Antenas de TV por Satélite

Mod. DESCRIÇÃO n/ref. S/ IVA C/ IVA

SISTEMAS  DE  TELEVISÃO POR SATÉLITE  PARA USO  EM  EMBARCAÇÕES COSTEIRAS

i 2 PEQUENA Antena de radoma, solução para pequenas embarcações a partir dos 8m de comprimentoB4-209U 2 438,21 2 999
A antena marítima de TV por satélite , Intellian i2, foi  a primeira no mundo, de tipo compacto,  

que integrou módulos para TV de alta definição (HD) e de TriSat, sem recurso a conversores externos. 

e complexas redes de fios de interligação, e por consequência, custos.

Esta antena, pelas suas reduzidas dimensões , pode ser instaladas em embarcações a partir  

dos 8 metros de comprimento, que naveguem numa orla costeira ou estejam atracadas em Marina.

Usando o receptor de GPS incorporado , a i2, consegue acelerar a aquisição do sinal de satélite,  

quando noutras embarcações ainda aparecerá a tradicional mensagem “ procurando satélites….”.

O sistema compõem-se da  Unidade de Controlo de Antena (ACU), simples de usar e que  segue

até 3 satélites, comutáveis pelo comando remoto (opc.) , como acontece com os sistemas domésticos.

Funcionalidades mais importantes :

Sistema totalmente automatizado , com detecção e identificação dos satélites.

Prato de 33cm de diâmetro , para recepção dos sinais da Ku-Band (10.7~12.75 GHz)

Polarização LHCP/RHCP ou Horizontal/Vertical

Superior seguimento dinâmico dos satélites .

Antena muito leve , pesando menos de 4,5Kgs . Dimensões 37x38cm .

Fácil aceder a informações dos satélites , assim como auto-teste e diagnóstico .

Fácil controlo da antena usando um interface para PC com cabo USB.  

Ligações para um máximo de 2 receptores. Ligações são feitas directamente à ACU .

Cada um dos receptores pode ser o receptor principal , podendo nele ser feita a  

comutação de satélites. Interface NMEA 0183 GPS incorporada.

Estanquicidade : IPX6 . Gama de ângulos verticais : 10 a 80º.

EIRP mínimo : 51dBW. Gama de azimutes : 680º.

Balanceio da embarcação : +/- 25º lateralmente, e , +/- 15º longitudinalmente.

Taxa de rotação da embarcação : 60º por segundo.LNB de dupla ligação. Alimentação de 9 a 30VDC.

Hispasat 1C a 30gr               EIRP da i2 = 51 ver curvas correspondentes           Hispasat 1D a 30gr

i 3 Antena de radoma, solução ideal também para pequenas embarcações  B4-309U 4 000,00 4 920
ideal Prato com 37 cm, radoma com diâmetro de 43 cm e altura de 44 cm. Peso :  8 kg

para EIRP : 50dBw.  Elevação de 10 a 80º.   Consumo/Alimentação : 30 a 50W de 10,8 a 15,6VDC .

marinas Interface para ligação GPS (NMEA0183), para melhor rendimento.

costa , e Gama de azimutes : 680º .  LNB : dupla saída

águas Movimento da embarcação : +/- 25º lateralmente (ROLL) , +/- 15º longitudinalmente (PITCH). 

interiores Variações de ROLL&PITCH e em azimute : 60º/seg.  

i 3L Solução para águas interiores (versão "Land") B4-349Q 2 885,37 3 549
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Antenas de TV por Satélite

Mod. DESCRIÇÃO n/ref. S/ IVA C/ IVA

i 4L Solução para águas interiores (versão "Land"). 45cm, e LNB Universal Quad  B3-402Q 3 137,40 3 859

i4P Antena de radoma , para ligar até 4 recetores. Tem "automatic skew control". B4-419Q 5 195,12 6 390

Prato com 45 cm, radoma com diâmetro de 50 cm e altura de 54 cm. Peso :  11,6 kg

EIRP : 49dBw.  Elevação de 0 a 90º.   Consumo/Alimentação : 30 a 50W de 10,8 a 15,6VDC .

Interface para ligação GPS (NMEA0183), para melhor rendimento.

Gama de azimutes : 680º .  LNB : dupla saída

Movimento da embarcação : +/- 25º lateralmente (ROLL) , +/- 15º longitudinalmente (PITCH). 

Variações de ROLL&PITCH e em azimute : 50º/seg.  

i 5P Antena de radoma , já com Automatic Skew Control e sensor GPS B4-519Q 7 153,66 8 799

Prato com 53 cm, radoma com diâmetro de 61 cm e altura de 62,7 cm. Peso :  17,3 kg

EIRP : 47dBw.  Elevação de 5 a 90º.   Consumo/Alimentação : Típico : 30W, Max : 50W

Interface para ligação GPS (NMEA0183), para melhor rendimento e, 

Sensor de GPS incorporado e ligação NMEA0183. Gama de azimutes : 680º .  

Movimento da embarcação : +/- 25º lateralmente (ROLL) , +/- 15º longitudinalmente (PITCH). 

Variações de ROLL&PITCH e em azimute : 50º/seg.  Estanquicidade IPX6

 LNB : dupla e quadrupola  saída.

i 6P Antena de radoma , já com Automatic Skew Control e sensor GPS B4-619Q 8 536,59 10 500

Prato com 60 cm, radoma com diâmetro de 70 cm e altura de 72 cm. Peso :  18 kg

EIRP : 47dBw.  Elevação de 5 a 90º.   Consumo/Alimentação : 40 a 60W de 10,8 a 15,6VDC .

Interface para ligação GPS (NMEA0183), para melhor rendimento e, 

sensor de GPS incorporado Gama de azimutes : 680º .  LNB : dupla e quadrupola  saída.

Movimento da embarcação : +/- 25º lateralmente (ROLL) , +/- 15º longitudinalmente (PITCH). 

Variações de ROLL&PITCH e em azimute : 50º/seg.  Polarização Linear.

Aconselha-se esta antena, em detrimento da i5P, quando se tiver que considerar também o satélite Astra3

i 9P Antena de radoma , já com Automatic Skew Control e sensor GPS (consultar-nos)    

Prato com 85 cm, radoma com diâmetro de 108 cm e altura de 110 cm. Peso :  55 kg

Extras :

Antena oca i2 (Empty Dome & Baseplate Assembly) S2-2112 800 984,00

Antena oca i3 (Empty Dome & Baseplate Assembly) S2-3108 900 1 107,00

Antena oca i4/i4P(Empty Dome & Baseplate Assembly) S2-4109 1 000 1 230,00

Antena oca i5P (Empty Dome & Baseplate Assembly) S2-5111 1100 1 353,00

Antena oca i6P (Empty Dome & Baseplate Assembly) S2-6110 1 900 2 337,00

 

P.V.P. € (Euros) *203

HISPASAT 
Cobertura aproximada 

SISTEMAS  DE  TELEVISÃO POR SATÉLITE  PARA USO  EM  EMBARCAÇÕES COSTEIRAS 
Sistema DVB-Digital Video.Permite uso das boxes MEO e NOS e receptores em livre.   

Antenas de radoma, com sistema de estabilização em 2  eixos. 
Pesquisa automática de satélites e função de identificação 

Para recepção  de sinal de satélite Ku-band , 10,7- 12,75 GHz.   
Tecnologias:DBT - Dynamic Beam Tracking, e WRS-Wide Range Search (maior rapidez)   

Unidade de control para fácil visualização de informação dos satélite (alterações e   
actualizações) . Polarização Horizontal/vertical 

Diagnóstico e verificação do estado da antena, fácil control via PC, e alimentação fiável   
para a   antena. 

Instalação simples só de um cabo. Compatíveis com HDTV (Televisão Digital de Alta Def.) 
Usados na costa portuguesa, mediterrâneo, e resto da europa, e podem operar com os 

satélites mais populares como o ASTRA e o HOTBIRD (Eutelsat) e HISPASAT. 
Os dois primeiros comportam canais como RTPi, TVEi, CNN, Eurosport, DW, etc. em 

sinal aberto. Outros canais também possíveis , com codificação. 
HISPASAT permite canais  de assinatura, como TV cabo e equivalentes espanhóis.  
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Soluções de comunicações por satélite - Marítimas

Iridium e VSAT
Mod. DESCRIÇÃO n/ref. S/ IVA C/ IVA

C700 Terminal de comunicações por satélite Iridium Certus 700 C1-70-A00S 8 800 10 824

• Velocidade máxima para dados : download 704Kbps (352Kbps em Tx). Usa Serviço Iridium Certus 700

• Poderosa Antena Phased-Array com Patch de 12 Elementos. Pequena, 370 x 270 mm,e leve. 7,3Kg

• Antena de classe HGA-2 garantindo velocidade de uplink de até 352 kbps ideal em mar agitado

• Alimentação : 10,8 a 30VDC. 120W . API aberta para controlo remoto

• Fácil instalação e configuração simples . Tecnologia confiável de estado sólido sem peças móveis

• Conexão de antena por cabo único  coaxial simples

• Segurança cibernética aprimorada - Firewall integrado e gestão  de ameaças ao utilizador

• Três linhas de voz de alta qualidade com função Soft-PABX

• Voz completa, até 16 telefones IP e 2 telefones analógicos

• Porta WAN para conectar com um Modem 3G / LTE . GNSS : GPS, Glonass, Galileo.

• Ponto de acesso PoE / Wi-Fi de 4 portas Ethernet (LAN)

• Garantia global de 3 anos - peças e mão de obra : Preparado e reconhecido para GMDSS.

• Aprovado por tipo de Iridium . "Companheiro"/Complemento para solução de reserva a  solução VSAT 

ACESSÓRIOS

Unidade de alimentação AC/DC MC-0001 250 307,50
Kit de fixação em Rack com suporte para os cabos MC-0002 550,00 676,50
Kit de fixação da antena MC-0003 350 430,50

(tarifário : solicitar-nos ou consultar nossa tabela de preços Iridium)

VSAT - Banda Ku - terminal compacto
V45 Antena marítima de VSAT, de radoma  VL-45-E1YN 15 900 19 557

• Antena VSAT da  banda Ku compacta e leve (<23kg). Custo acessível mas elevado desempenho.  

• Prato com 65 cm, radoma com diâmetro de 61 cm e altura de 62,7 cm. Peso :  23 kg  (ADE)

• Desempenho otimizado da banda Ku e ideal em satélites HTS e Wide Beam Ku-band

• Tx : Frequencias de 13.75 ~ 14.5 GHz  . Ganho:    33.2 dBi @ 11.7 GHz

• Rx : Frequencias de 10.7 ~ 12.75 GHz  . LNB Universal PLL . Polarização : Linear, só Cross-pol 

• Opção única simplificada de BUC de 6W e X-Pol como um produto de nível básico

• Gama de azimutes : 680gr . Elevação : -5 a +115gr. Plataforma em 4 eixos. Precisão : 0,2gr

• Instalação rápida e fácil com recurso apenas a um cabo (coax 50ohm) para a antena 

• Fácilarranque , configuração  e comissionamento usando o software Aptus NX

• API fornecida para o controlo  remoto.  Aprovado Intelsat Flex

• BDE : 431 mm x 350 mm x 44 mm. 5,2Kg. 

• Interface para giro  :NMEA0183 .Modem Interface: Ethernet port / RS-232C,-422C / I/O Console

• Alimentação 110~220VAC , 50/60Hz. 1A.• Composição : Antena (ADU), Controlador (BDU)

O utilizador tem a flexibilidade de ligar a sua antena v45C por meio dum provedor de serviços VSAT de banda Ku à sua escolha,  

O design de RF é otimizado para oferecer o melhor desempenho e eficiência da categoria.  Este avançado conceito, 

 garante um desempenho ideal tanto em satélites HTS (High-Throughput Satellite) quanto em banda Ku de feixe largo, 

 proporcionando uma experiência de funcionamento  incomparável para um produto deste formato.

A Intellian tem uma extensa gama de outras antenas VSAT e Inmarsat GX (FleetExpress) . Consultar-nos

(tarifário : solicitar-nos, pois o modelo depende de vários fatores)

V60E Antena marítima de VSAT, de radoma  VE-60-E1YN 23 200 28 536

• Antena VSAT da  banda Ku compacta . Custo acessível mas elevado desempenho.  

• Prato com 65 cm, radoma com diâmetro 93x86 cm. Peso :  42 kg  (ADE)

• Desempenho otimizado da banda Ku e ideal em satélites HTS e Wide Beam Ku-band

• Alimentação 110~220VAC , 50/60Hz. 1A.• Composição : Antena (ADU), Controlador (BDU)

• Tx : Frequencias de 13.75 ~ 14.5 GHz  . Ganho:    37,9 dBi @ 14,257 GHz

• Rx : Frequencias de 10.7 ~ 12.75 GHz  . LNB Universal PLL . Polarização : Linear, só Cross-pol 

• Interface para giro  :NMEA0183 .Modem Interface: Ethernet port / RS-232C,-422C / I/O Console

 

P.V.P. € (Euros) *23%

Ex: TV Cabo 
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Soluções de comunicações por satélite - Marítimas

Inmarsat
Mod. DESCRIÇÃO n/ref. S/ IVA C/ IVA

FB250 Terminal de comunicações por satélite para Inmarsat FleetBroadband 250 F4-A250-S 8 900 10 947

• Velocidade máxima para dados : 284Kbps . Streaming : 8, 16, 32, 64, 128 Kbps

• SMS até 160 carateres.

• Antena compacta :  29,11  x 29,45 cm ,e leve. 4,9Kg

• Dimensões e peso do Transcetor : 28 x 19 x 4,1 cm .  1,2Kg

• Alimentação : 10,8 a 30VDC. 120W 

• Fácil instalação (apenas um cabo de anten) e configuração simples . 

• Uma linha de voz . Uma porta LAN (3xRJ45 PoE), uma porta WAN (1xRJ45). WiFi. 

• Porta multifunções de 10 pinos (GPIO)

• liga até 16 telefones SIP e dois analógicos. Função "SoftPABX".

• Uso simultâneo de Voz e Dados.  Chamada de emergência 505

• Firewall integrado para segurança dos Dados. API aberto para comando remoto.

• Garantia global de 3 anos - peças e mão de obra   

• Composição : Antena (ADU), Transcetor (BDU), Cabo de antena, cabo de alimentação, 

   cabo ethernet, guia rápido de instalação.

ACESSÓRIOS

Unidade de alimentação AC/DC MC-0001 250 308
Kit de fixação da antena MC-0003 350 431
Kit de fixação em Rack com suporte para os cabos MC-0002 500,00 615

(tarifário : solicitar-nos ou consultar nossa tabela de preços Inmarsat) 

FleetOne Terminal de comunicações por satélite para Inmarsat FleetOne F4-A100-S 4 600 5 658

• Velocidade máxima para dados : 150Kbps .  SMS até 160 carateres.

• Antena compacta :  29,11  x 29,45 cm ,e leve. 4,9Kg

• Dimensões e peso do Transcetor : 28 x 19 x 4,1 cm .  1,2Kg

• Alimentação : 10,8 a 30VDC. 120W 

• Fácil instalação (apenas um cabo de antena)  e configuração simples .   

• Uma linha de voz . Duas portas  LAN (2xRJ45 PoE),   WiFi.  

• Porta multifunções de 10 pinos (GPIO)

• liga até 16 telefones SIP e dois analógicos. Função "SoftPABX".

• Uso simultâneo de Voz e Dados.  Chamada de emergência 505

• Firewall integrado para segurança dos Dados.  

• Garantia global de 3 anos - peças e mão de obra   Conexão de antena por cabo único  coaxial simples

• Composição : Antena (ADU), Transcetor (BDU), Cabo de antena, cabo de alimentação, 

   cabo ethernet, guia rápido de instalação.

ACESSÓRIOS

Unidade de alimentação AC/DC MC-0001 250 308

Kit de fixação da antena MC-0003 350 431

Kit de fixação em Rack com suporte para os cabos MC-0002 500,00 615

(tarifário : solicitar-nos ou consultar nossa tabela de preços Inmarsat) 

 

P.V.P. € (Euros) *23%


