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Kmitoètový rozsah

Vstupní impedance

Maximální použitelný výkon

SWR pøi naladìní

Vstupní konektor MLA

Konektory na skøíòce

Rozmìry antény

Váha antény

Prùmìr smyèky antény

Pomìr d/  na 160m

820 x 1050 x 220 mm (š,v,h)

N

2x PL

1,8 až 1,95 MHz a 3,3 až 4 MHz

100 W

max. 1:1,1

12 kg

800 mm

0,5 %

50 Ohm

Magnetická  smyèková  anténa  (Magnetic  Loop  Antenna  Top Bands) MLA-T, použitelná až do 
výkonu 100 W, je urèena pøevážnì k portable provozu na pásmu 160 m, 80 m a 40 m. Na pásmu 160 m 
je tøeba poèítat se ztrátou cca 3S proti dipólu umístìném ve výši nìkolik desítek metrù, pøièemž ztráta 
bude velmi záviset i na polarizaci pøijímaného signálu. Zkratováním závitu smyèky mechanickou 
propojkou, která je souèástí dodávky, je možné MLA-T provozovat i v pásmu 40 m. Robustní 
konstrukce ètyøzávitové smyèky zajiš�uje i pøi extrémnì malém prùmìru antény, její relativnì dobrou 
úèinnost. Anténa vykazuje uspokojivé výsledky zejména na pásmu 40m a 80 m, pásmo 160 m je 
kompromis mezi minimálním rozmìrem antény a fyzikálnì dosažitelným efektem. Pøepínání pásem 
není øešeno elektronicky (dálkovì), proto MLA-T není ideální typ pevné základnové antény. Ve své 
cenové tøídì rozšiøuje MLA-T sortiment komerèních magnetických smyèkových antén urèených pro 
dvì horní radioamatérská pásma. 

Dálkové ladìní antény v rámci manuálnì pøepnutého pásma zajiš�uje stejnosmìrný motor 
s integrovanou pøevodovkou 1:600 a pulzním øízením otáèek. Každý rozbìh motoru po dobu asi 
3 sekund probíhá s tøínásobnì sníženou rychlostí proti normálnímu bìhu, což usnadòuje pohodlné 
rychlé a pøesné naladìní antény. Smìr ladìní (frekvence UP/DOWN) se provádí dvìma tlaèítky, vše 
ostatní zajiš�uje procesor a firmware.  Orientaèní kontrolu funkce a smìru ladìní zprostøedkovávají tøi 
barevné LED umístìné na ovládací skøíòce. Motor je napájen po koaxiálním kabelu pøes ss výhybku. 
Na vstupní stranì (u TRX) je výhybka umístìna v ovládací skøíòce, na venkovní stranì napájeèe je 
výhybka zabudována pøímo ve skøíni antény. Jako zdroj pro napájení øídící elektroniky a motoru je 
použit bìžný ss adaptér 230V/12V/0,8A, který je souèástí dodávky. Anténa je s ovládací skøíòkou 
propojena koaxiálním kabelem 50 Ohmù. Venkovní konec kabelu je opatøen tìsným konektorem typu 
N, pøipojení druhé strany kabelu k ovládací skøíòce je vyøešeno na KV užívanìjším konektorem typu 
PL. Kabel pro propojení TRX a ovládací skøíòky v délce 2 m (2x PL) je souèástí dodávky.
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DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ

Jako indoor anténu lze MLA-T používat s maximálním výkonem 10 W. S výkonem vyšším než 
10 W MLA-T nepoužívejte jako anténu pokojovou! Pøestože negativní  úèinky pùsobení vysoko-
frekvenèního magnetického pole této nízké úrovnì nebyly vìdecky prokázány, vyhnìte se 
dlouhodobé expozici vysokofrekvenèním magnetickým polem antény a pøi použití výkonu 
100 W lze doporuèit minimální vzdálenost operátora od antény alespoò 5 m. Nesahejte na 
anténu, je-li buzena vysokofrekvenèním výkonem. Nehrozí sice zabití, ale nepøíjemné lokální 
popálení vf proudem! Pøi použití  magnetických smyèkových antén mohou nastat komplikace 
i s EMC, protože bìžné typy elektrického stínìní (bez použití feromagnetického materiálu)  
nejsou pro magnetickou složku pole úèinné. Pro osoby, které mají implementován srdeèní 
kardiostimu-látor není anténa MLA-T vhodná. 

Pozor: Vysokofrekvenèní magnetické pole prochází s malým útlumem i zdmi!

Control Box MLA-T 
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