CATÁLOGO DE PRODUTOS

Para o melhor desempenho

Antenas

Acessórios

Fontes e
Conversores

Gabinetes

Climatizadores

Suportes

A EMPRESA
Desde 2003, nós da ALGCom, seguimos aproximando pessoas
através de soluções inovadoras para o mercado de
telecomunicações.
Ao longo desse período, entendemos a necessidade de inovação.
Participamos, ativamente, do desenvolvimento de novas
tecnologias e produtos para esse setor que, cada vez mais, se
revela indispensável à sociedade moderna.
Dessa forma, seguimos o compromisso com a reinvenção
constante, buscando soluções tecnológicas para o segmento,
trazendo um atendimento diferenciado e produtos que visam a
garantia do desempenho.
Possuímos a certificação ISO 9001:2015 e prezamos sempre pela
excelência e pela busca dos objetivos da empresa.

47 revendas

+120 produtos

5 anos de certificação ISO 9001:2015

180.000 antenas
16 anos de mercado
4.000 clientes
90.000 enlaces
4.000 m² de parque fabril

CONTEÚDO
ANTENAS
Setoriais Blindadas Simétricas
Setoriais Blindadas Assimétricas
Setoriais Blindadas Assimétricas Banda Larga
Parábolas Abertas
Parábolas Sólidas Blindadas
Parábolas Full Band | UHP
Parábolas Full Band Extreme | UHPX
Micro-ondas
OMT para dupla polarização
Parábolas Vazadas
Antena CPE
Painel Indoor
ACESSÓRIOS
Caixas Blindadas
Jumpers de alta performance (pigtails)
FONTES e CONVERSORES
Linha FN
Linha FX
Linha FC | Conversores DC/DC Isolados
GABINETES
Linha Fit
Linha Standard
Linha TurboAir
Compartimentos para Baterias
CLIMATIZADORES
Climatizadores
SUPORTES
Aço Galvanizado
Alumínio

TERMOS TÉCNICOS
Ângulo de abertura de -3dB ou Ângulo de meia potência
Descreve a região em torno da direção principal no qual o diagrama de radiação apresenta uma queda
máxima, em relação ao ganho de 3dB. Estes ângulos definem a abertura da antena no plano horizontal e no
plano vertical.
Ângulo de abertura de -6dB
Descreve a região em torno da direção principal no qual o diagrama de radiação apresenta uma queda
máxima, em relação ao ganho de 6dB. Estes ângulos definem a abertura da antena no plano horizontal e no
plano vertical.
Atenuação
É a perda apresentada por um dispositivo.
Copolar
Quando as polarizações de emissor (Tx) e receptor (Rx) são coincidentes.
Crosspolar
Quando as polarizações de emissor (Tx) e receptor (Rx) são ortogonais.
Diagrama de radiação
Representação gráfica que mostra o comportamento de radiação da antena, em função de coordenadas
espaciais.
Ganho
É a razão entre a intensidade radiada pela antena e a intensidade radiada pela antena isotrópica.
Normalmente é dada em dBi e considera-se a direção de maior irradiação.
Isolação Crosspolar
Nível de isolação de uma antena em polarizações ortogonais. É o mesmo que Discriminação de Polarização
Cruzada.
Isolação entre portas
Nível de isolação entre as duas portas de uma antena ou dispositivo.
Lóbulo principal
São os lóbulos, visto no diagrama de radiação, que contém a direção de ganho máximo da antena.
Lóbulos secundários
São os lóbulos, vistos no diagrama de radiação, que apresentam valores menores que o ganho máximo da
antena.
Noise suppression
Métrica criada pela ALGcom. Trata-se da média dos valores do diagrama de radiação normalizado entre os
ângulos de 90° e 180° para antenas ponto-a-ponto e 120° e 180° para antenas ponto-multiponto, nas
frequências inicial, central e final.
Polarização
Em uma onda eletromagnética, a polarização é a direção na qual o campo elétrico oscila.
Relação frente-costas (Front-to-back Ratio)
Relação frente-costas (RFC) é a relação de ganho entre o lóbulo principal (onde se tem a maior
concentração de energia eletromagnética) e o lóbulo de costas (oposto ao lóbulo principal).
VSWR
VSWR significa Voltage Standing Wave Ratio e é uma função do coeficiente de reflexão, que descreve a
potência refletida na antena.

Qualidade e segurança ALGcom.
Possuímos forte política de qualidade.

ANTENAS
Apresentamos, através da aplicação de tecnologias de ponta, soluções
inovadoras para o setor de telecomunicações. Desenvolvemos produtos com
características únicas e excelente desempenho, que visam suprir as demandas
do mercado por soluções em faixas de frequência livres e licenciadas.
Confira, a seguir, as frequências de operação atendidas:
1,425 a 1,535
2,000 a 2,300
3,700 a 4,300
4,400 a 5,000
4,900 a 6,425

GHz
GHz
GHz
GHz
GHz

6,250 a 7,125
7,125 a 8,500
10,000 a 11,700
14,200 a 15,350
17,700 a 19,700

ALTO DESEMPENHO
Enlaces de alto desempenho em frequências livres e licenciadas
FLEXIBILIDADE
Compatibilidade com diversos modelos de rádio
RESISTÊNCIA
Alta durabilidade e baixa necessidade de manutenção
CONFIABILIDADE
Antenas 100% testadas, com relatório de testes incluso
LEVEZA
Estrutura em alumínio

GHz
GHz
GHz
GHz
GHz

Setoriais Blindadas Simétricas
Antenas para enlaces ponto-multiponto com incrível largura
de banda de 4,9 a 6,425 GHz, diagramas de radiação
simétricos e ajuste de azimute e elevação facilitados. As
antenas Setoriais Simétricas apresentam o melhor diagrama
de radiação do mercado, com excelente blindagem lateral e
vertical através da inexistência de lóbulos secundários e alta
relação frente-costas.

SH-5800-18-30-DP

SH-5800-13-60-DP

SH-5800-10-90-DP

Ângulo de
abertura -3 dB
Ângulo de
abertura -6 dB

21,3°

40,9°

61,4°

30°

60°

90°

Ganho

18,8 dBi

13,6 dBi

10,9 dBi

Frequência

4,900 a 6,425 GHz

4,900 a 6,425 GHz

4,900 a 6,425 GHz

Polarização

Dupla (V e H)

Dupla (V e H)

Dupla (V e H)

Relação
frente-costas

> 40 dB

> 40 dB

> 37 dB

Conexão

SMA fêmea reverso
ou N fêmea

SMA fêmea reverso
ou N fêmea

SMA fêmea reverso
ou N fêmea

SH-5800-18-30-DP

SH-5800-13-60-DP

-20dB

Suportes:

Suporte Simples

Suporte Rádio

SH-5800-10-90-DP

Diagramas de radiação:
Além da conexão confiável, outro destaque importante é que as Antenas Simétricas não
possuem lóbulos secundários. Isso significa que transmitem e recebem o sinal somente
na direção desejada, protegendo a rede contra ruídos em ambientes densos.
Azimute SH-5800-18-30-DP

Elevação SH-5800-18-30-DP

Azimute SH-5800-13-60-DP

Elevação SH-5800-13-60-DP

Azimute SH-5800-10-90-DP

Elevação SH-5800-10-90-DP

Conheça mais:

Antena Setorial
Simétrica 30°

Antena Setorial
Simétrica 90°:
suporte para rádio

Antena Setorial
Simétrica 90º:
vista traseira

Setoriais Blindadas Assimétricas
Proporcionam o dobro de cobertura com o mesmo ganho de
painéis convencionais. Possuem excelente blindagem através da
redução de lóbulos secundários e alta relação frente-costas, além
de excelente custo-benefício.

PD-5800-15-60-DP

PD-5800-15-60-DP STS

PD-5800-15-60-DP STN

18º

18º

18º

Ângulo de
abertura -3 dB (V)
Ângulo de
abertura -3 dB (H)
Ângulo de
abertura -6 dB (H)

60º

60º

60º

90º

90º

90º

Ganho

15 dBi

15 dBi

15 dBi

Frequência

5,250 a 5,875 GHz

5,250 a 5,875 GHz

5,250 a 5,875 GHz

Polarização

Dupla (V e H)

Dupla (V e H)

Dupla (V e H)

Relação
frente-costas

> 30 dB

> 30 dB

> 30 dB

Conexão

SMA Fêmea Reverso

SMA Fêmea Reverso

N fêmea

Reutilização de Frequência

Diagrama de Radiação Horizontal
180°
-150°

0 dB

Diagrama de Radiação Vertical

150°

-150°

-12 dB

120°

-24 dB

90°

-30 dB

30°

MAIOR COBERTURA
COM MESMO GANHO

Opcionais para o modelo PD-5800-15-60-DP:

Caixa Blindada Master

Caixa Blindada Fit

Kit fixação para rádio

20°

60°
45°
-30°

18°

90°

-30 dB

-45°

45°

90°

ÉIS
PAINCIONAIS
EN
CONV

-90°

-60°

60°

-60°

0°

120°

-18 dB

-24 dB

-45°
-30°

150°

-12 dB

-120°

-18 dB

-90°

0 dB

-6 dB

-6 dB

-120°

180°

-3 dB -6
dB

60°

0°

30°

Setoriais Blindadas Assimétricas Banda Larga
As antenas Setoriais Blindadas Assimétricas Banda Larga oferecem alto ganho,
elevada abertura vertical e máxima redução de lóbulos secundários, obtendo classe
de performance SS2 ANATEL. Estas antenas oferecem excelente cobertura com a
melhor relação sinal-ruído (SNR) e aumentam a imunidade da rede contra ruídos e
interferências, por isso, torna-se possível a implantação de mais equipamentos em
um mesmo local. As antenas setoriais foram projetadas e testadas para operar na
maior faixa de frequência do mercado: de 4,9 a 6,425 GHz, garantindo todas as
propriedades de diagrama, isolação e VSWR na totalidade desta banda. Isto permite
seu uso em uma ampla gama de aplicações, além de se adequar aos padrões de
organizações internacionais como FCC e ETSI.

PD-5800-19-30-DP-UWB
Ângulo de
abertura -3 dB (V)
Ângulo de
abertura -3 dB (H)
Ângulo de
abertura -6 dB (H)

40º

Ganho

19,3 dBi

Frequência

4,900 a 6,425 GHz

Polarização

Dupla (V e H)

Relação
frente-costas

> 37 dB

Conexão

SMA Fêmea Reverso

13º
30º

Diagrama de Radiação Horizontal
5.6 GHz
150
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Diagrama de Radiação Vertical
5.6 GHz

120
90

-180
0
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-10
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-60

6dB

30

-30

30

0

-30

Diagrama de Radiação

0

Opcionais:

Caixa Blindada Master

Caixa Blindada Fit

Kit fixação para rádio

Parábolas Abertas
Produtos com excelente custo-benefício e ótima largura de
banda. São indicados para enlaces ponto-a-ponto, em ambiente
de baixo ruído. Seus enlaces são estáveis e apresentam máximo
throughput em curtas e longas distâncias.

PA-5800-29-06-DP

PA-5800-32-09-DP

PA-5800-35-12-DP

Diâmetro

0,6 m

0,9 m

1,2 m

Ganho

28,5 dBi

33,5 dBi

35,8 dBi

Frequência

4,900 a 5,875 GHz

4,900 a 5,875 GHz

4,900 a 5,875 GHz

Polarização

Dupla (V e H)

Dupla (V e H)

Dupla (V e H)

Relação
frente-costas

> 40 dB

> 54 dB

> 57 dB

para rádio, Kit de fixação para rádio,
Kit de fixação para rádio Kit de fixação
jumpers e
jumpers e
e jumpers
caixas blindadas
caixas blindadas

Acessórios

Diagrama de Radiação
0
‐10

0,6 m

dB

‐20
‐30
‐40
‐50

1,2 m

‐60
-180 -150 -120 -90 -60 -30

0

30 60 90 120 150 180

Ângulo(°)
PA‐5800‐29‐06‐DP

PA‐5800‐32‐09‐DP

PA‐5800‐35-12‐DP

Parábolas Sólidas Blindadas
Enlaces de longa distância

Dispõem de blindagem lateral que resulta em uma maior eficiência
na irradiação, mesmo em locais com alta interferência. Seu
radome aumenta a vida útil e a performance dos enlaces em dias
chuvosos. Proporcionam enlaces mais estáveis com máximo
throughput e lóbulos secundários suprimidos a níveis inferiores a
-40 dB.
Acompanham kit de fixação para rádio e possuem como opcionais
dois modelos de Caixa Blindada, garantindo versatilidade,
proteção e isolação para o rádio.

PS-5800-37-18-DP

PS-6100-38-18-DP

Diâmetro

1,8 m

1,8 m

Ganho

38,2 dBi

38,5 dBi

Frequência

5,250 a 5,875 GHz

5,500 a 6,425 GHz

Polarização

Dupla (V e H) ou Slant (±45º)

Dupla (V e H) ou Slant (±45º)

Relação
frente-costas

> 61 dB

> 59 dB

Diagrama de Radiação
0
‐10

dB

‐20
‐30
‐40
‐50
‐60
-180 -150 -120 -90 -60 -30

0

30 60 90 120 150 180

Ângulo (°)
PS‐5800‐37‐18‐DP | PS‐6100‐38‐18‐DP

Opcionais:

Caixa Blindada Master

Caixa Blindada Fit

Parábolas Full Band | UHP
As parábolas Full Band contam com o Refletor Deep Dish em seu design.
Este refletor é mais profundo em comparação com os refletores
parabólicos que utilizávamos até então, proporcionando o mesmo ganho
que já obtínhamos, mas com largura de banda incrivelmente maior para
enlaces ponto-a-ponto: de 4,9 a 6,425 GHz.
Seu formato mais profundo promove excelente blindagem em toda a
banda de frequência da antena, tornando dispensável a utilização do
shield entre o radome e o refletor para esta classe de blindagem.
Além disso, possuem excepcional VSWR em toda a banda de frequência. As
antenas estão mais leves e a montagem muito mais fácil e rápida.
Os suportes proporcionam ajustes precisos em elevação e azimute.
Também contam com Polarização Slant ±45°.

Refletor Deep Dish

UHP-5800-25-03-DP

UHP-5800-30-06-DP

UHP-5800-32-09-DP

UHP-5800-35-12-DP

Diâmetro

0,3 m

0,6 m

0,9 m

1,2 m

Ganho

26,8 dBi

30,5 dBi

33,2 dBi

36,0 dBi

Frequência

4,900 a 6,425 GHz

4,900 a 6,425 GHz

4,900 a 6,425 GHz

4,900 a 6,425 GHz

Polarização

Dupla (V e H) ou Slant (±45º)

Dupla (V e H) ou Slant (±45º)

Relação
frente-costas

> 40 dB

> 48 dB

Dupla (V e H) ou Slant (±45º) Dupla (V e H) ou Slant (±45º)

> 55 dB

> 57 dB

Diagrama de Radiação
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UHP-5800-25-03-DP

UHP-5800-30-06-DP

UHP-5800-32-09-DP

UHP-5800-35-12-DP
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UHP-5800-25-03-DP

UHP-5800-30-06-DP

UHP-5800-32-09-DP

Opcionais:

Caixa Blindada Master

Caixa Blindada Fit

UHP-5800-35-12-DP

Parábolas Full Band Extreme | UHPX
As parábolas Full Band Extreme contam com o Refletor Deep Dish em seu
design, que atua em conjunto com o shield e espuma absorsora de RF,
proporcionando EXTREMA rejeição de ruído, fazendo com que as
parábolas UHPX sejam perfeitas para instalação locais com bastante
interferência. Seu refletor é mais profundo em comparação com os
refletores parabólicos que utilizávamos até então, proporcionando o
mesmo ganho que já obtínhamos, mas com largura de banda
incrivelmente maior para enlaces ponto-a-ponto: de 4,9 a 6,425 GHz.
Além disso, possuem excepcional VSWR em toda a banda de frequência
e excelente isolação entre portas. Seus suportes proporcionam ajustes
precisos em elevação e azimute e também contam com Polarização
Slant ±45°.

UHPX-5800-30-06-DP

UHPX-5800-32-09-DP

UHPX-5800-35-12-DP

Diâmetro

0,6 m

0,9 m

1,2 m

Ganho

30,5 dBi

33,2 dBi

36,0 dBi

Frequência

4,900 a 6,425 GHz

4,900 a 6,425 GHz

4,900 a 6,425 GHz

Polarização

Dupla (V e H) ou Slant (±45º)

Dupla (V e H) ou Slant (±45º)

Dupla (V e H) ou Slant (±45º)

Relação
frente-costas

> 55 dB

> 59 dB

> 62 dB

Diagrama de Radiação
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UHPX-5800-30-06-DP

UHPX-5800-32-09-DP

UHPX-5800-35-12-DP

Opcionais:

Caixa Blindada Master

Caixa Blindada Fit

Micro-ondas
Enlaces licenciados
Possuem blindagem lateral e espumas absorsoras de RF,
oferecendo maior eficiência de radiação e significativa redução de
lóbulos secundários. Foram desenvolvidas para obter maior ganho
com menor interferência, além de serem produtos compactos e
com menor área de vento.

PS-4000-26-06
PS-4000-29-09
PS-4000-31-12
PS-4000-34-18

Diâmetro
Ganho

0,6 m

0,9 m

1,2 m

PS-4800-27-06
PS-4800-30-09
PS-4800-32-12
PS-4800-36-18
1,8 m

0,6 m

0,9 m

1,2 m

PS-6800-31-06-DP
PS-6800-34-09-DP
PS-6800-36-12-DP
PS-6800-38-18-DP

PS-6100-38-18
1,8 m

27,5 dBi 30 dBi 32,2 dBi 35,4 dBi 29 dBi 31,5 dBi 33,8 dBi 37,1 dBi

1,8 m
38,5 dBi

0,6 m

0,9 m

1,2 m

PS-6800-34-09-DP-UHP
PS-6800-36-12-DP-UHP
PS-6800-38-18-DP-UHP
PS-6800-41-24-DP-UHP
1,8 m

0,9 m

1,2 m

1,8 m

2,4 m

29,3 dBi 34,6 dBi 36,6 dBi 39,1 dBi 34,2 dBi 36,1 dBi 39,1 dBi 42 dBi

Frequência

3,700 a 4,300 GHz

4,400 a 5,000 GHz

5.500 a 6.425 GHz

6,425 a 7,125 GHz

Polarização

Dupla (V e H)

Dupla (V e H)

Dupla (V e H) ou
Slant (±45°)

Simples ou Dupla (V e H)

Dupla (V e H)

59 dB

> 45 dB > 57 dB > 61 dB > 63 dB

> 58 dB > 62 dB > 65 dB > 68 dB

Relação
frente-costas

> 35 dB > 44 dB > 52 dB > 57 dB > 35 dB > 44 dB > 52 dB > 57 dB

PS-7800-32-06
PS-7800-35-09
PS-7800-37-12
PS-7800-39-18

Diâmetro
Ganho

0,6 m

0,9 m

1,2 m

PS-7800-35-09-DP-UHP
PS-7800-37-12-DP-UHP
PS-7800-39-18-DP-UHP
PS-7800-42-24-DP-UHP
1,8 m

0,9 m

31,7 dBi 35,6 dBi 37,7 dBi 40,6 dBi 35 dBi

1,2 m

1,8 m

2,4 m

PS-10900-34-06-DP
PS-10900-37-09-DP
PS-10900-39-12-DP
0,6 m

0,9 m

1,2 m

PS-15000-37-06-DP-UHP
PS-15000-41-09-DP-UHP
PS-15000-43-12-DP-UHP
0,6 m

0,9 m

37,1 dBi 40,6 dBi 41,6 dBi 34,9 dBi 37,4 dBi 39,6 dBi 37,8 dBi

1,2 m

6,250 a 7,125 GHz

PS-18000-35-03-DP-UHP
PS-18000-39-06-DP-UHP
PS-18000-43-09-DP-UHP
PS-18000-45-12-DP-UHP
0,3 m

0,6 m

0,9 m

1,2 m

41 dBi 43,4 dBi 35,5 dBi 39,1 dBi 43,2 dBi 45,6 dBi

Frequência

7,125 a 8,500 GHz

7,125 a 8,500 GHz

10,000 a 11,700 GHz

14,200 a 15,350 GHz

Polarização

Simples ou Dupla (V e H)

Simples ou Dupla (V e H)

Simples ou Dupla (V e H)

Dupla (V e H)

Relação
frente-costas > 54 dB > 57 dB > 60 dB > 63 dB > 59 dB > 63 dB > 65 dB > 68 dB > 55 dB > 58 dB > 60 dB > 68 dB > 70 dB > 71 dB

17,700 a 19,700 GHz
Dupla (V e H)

> 60 dB > 67 dB > 70 dB > 72 dB

Opção de intercambiabilidade
para Antenas Micro-ondas:
ANTENA PADRÃO

OMT
PADRÃO

KIT POLARIZAÇÃO
SIMPLES

1+0

KIT POLARIZAÇÃO
DUPLA

2+0

OMT para dupla polarização
Solução completa para antenas micro-ondas em dupla polarização
e encaixe personalizável para diversos modelos de rádio. Conta com
sistema de fixação com ajuste fino de discriminação de polarização
cruzada (XPD) e acoplamento direto para diversos modelos de rádio
ou conexão por guia de ondas flexíveis.

OMT-6800-AD
Frequência de Operação

OMT-6800-GO

OMT-7800-AD OMT-7800-GO
7,125 - 8,500 GHz

6,425 - 7,125 GHz

VSWR

Typical: 1,3
Maximum: 1,4

Rádios Compatíveis

Cambium, Ceragon, Ericsson, Huawei, SIAE, Wi2Be, Youncta

Parábolas Vazadas
Com uma precisão mecânica inigualável, foram desenvolvidas
com tecnologia inovadora e patenteada na construção da
superfície de reflexão e elemento radiante.
Possuem a melhor condição de eficiência de radiação, com
simetria perfeita em todos os vetores copolares e crosspolares
na reflexão da superfície parabólica. Assim, atingem um valor
superior a -30 dB de isolação crosspolar (ângulo ± 1 dB). Ou seja,
uma inovação no mercado, tratando-se de rádios de baixa
frequência. Além disso, possuem a menor AEV (Área de
Exposição ao Vento) do mercado.

PV-1500-23-12-DP
PV-1500-27-20-DP
PV-1500-31-30-DP
PV-1500-33-40-DP

PV-2150-25-12-DP
PV-2150-29-20-DP
PV-2150-33-30-DP
PV-2150-35-40-DP

Diâmetro

1,2 m

2,0 m

3,0 m

4,0 m

Ganho

23 dBi

27 dBi

31 dBi

33 dBi 25,2 dBi 29,3 dBi 33,3 dBi 35,2 dBi

1,2 m

2,0 m

3,0 m

4,0 m

Frequência

1,425 a 1,535 GHz

2,000 a 2,300 GHz

Polarização

Dupla (V e H)

Dupla (V e H)

Relação
frente-costas > 37 dB > 38 dB > 43 dB > 46 dB > 34 dB > 37 dB > 42 dB > 44 dB

PV-4000-30-12-DP
PV-4000-35-20-DP
PV-4000-38-30-DP
PV-4000-41-40-DP

Diâmetro
Ganho

1,2 m

2,0 m

3,0 m

PV-4800-31-12-DP
PV-4800-25-20-DP
PV-4800-39-30-DP
PV-4800-41-40-DP
4,0 m

1,2 m

2,0 m

3,0 m

PV-5800-38-20-DP
PV-5800-42-30-DP
4,0 m

30,9 dBi 35,3 dBi 38,8 dBi 41,3 dBi 31,1 dBi 35,8 dBi 39,3 dBi 41,8 dBi

2,0 m

3,0 m

38,5 dBi 42,0 dBi

Frequência

3,700 a 4,000 GHz

4,400 a 5,000 GHz

5,100 a 6,000 GHz

Polarização

Dupla (V e H)

Dupla (V e H)

Dupla (V e H)

Relação
frente-costas

>37 dB >41,4 dB >44,9 dB >47,4 dB > 35 dB > 40 dB > 42 dB > 44 dB

> 40 dB > 43 dB

Antena CPE

Solução inovadora com excelente desempenho na comunicação com cliente final em
frequência de 2,5 GHz. Desenvolvida com tecnologia de última geração e com o uso
de ferramentas de estado da arte de dispositivos RF. Possui layout inteligente,
resultando em um produto pequeno, leve, robusto e com ótimo custo-benefício.
Acompanha kit de fixação para rádio e não necessita de jumpers adicionais,
facilitando a montagem e instalação.
Produto exclusivo e recomendado pela fabricante de rádios Cambium.

PD-2500-10-40-DP

Ganho

9,4 dBi

Frequência

2,570 a 2,620 GHz

Polarização

Dupla (V e H)

Relação
frente-costas

> 15 dB

Painel Indoor
Antena com design compacto e dielétricamente vedada, eliminando o contato com o
ar e/ou gases. Se utilizada em conjunto com o protetor contra surtos, sua estrutura
metálica permanece totalmente aterrada, eliminando assim riscos de emissão de
arcos voltáicos. É uma excelente solução para aplicações com modem GPRS.

PS-880-1900-10-00

Ganho

9 dBi

Frequência

806 a 2200 MHz

Polarização

Simples (V e H)

Relação
frente-costas

> 26 dB

ACESSÓRIOS
Linha completa de acessórios para atender a todas as necessidades. Peças leves e
resistentes que garantem que os enlaces alcancem o melhor desempenho.

FLEXIBILIDADE
Compatíveis com diversos modelos para atender todas as suas necessidades
ALTO DESEMPENHO
Enlaces de alto desempenho em frequências livres e licenciadas
RESISTÊNCIA
Alta durabilidade e baixa necessidade de manutenção
PROTEÇÃO
Contra ruídos externos

Caixas Blindadas
As Caixas Blindadas ALGcom foram desenvolvidas para proteger os
equipamentos internos contra intempéries e evitar que ruídos
externos atrapalhem o funcionamento do enlace.
Além disso, a proteção proporciona aumento da vida útil do
equipamento.
Devido ao seu encaixe universal, podem ser utilizadas em diversos
modelos de rádio, com instalação e manuseio facilitados.

FIT CB-31-20-14-AP

MASTER CB-44-24-14-AP

Material

Alumínio

Alumínio

Rádios
compatíveis

MikroTik Router Boards
e Intelbras APC-5M

MikroTik Router Boards,
NetBox5, NetMetal5,
Intelbras APC-5M e
Ubiquiti Rocket

Antenas
compatíveis

Parábolas Abertas 1,2m
Parábolas UHP,
Parábolas UHPX
e Setoriais Blindadas Assimétricas

Parábolas Abertas 0,9m* e 1,2m**
Parábolas UHP,
Parábolas UHPX
e Setoriais Blindadas Assimétricas
*Modelo A
**Modelo B

Jumpers de alta performance (Pigtails)
Produtos
projetados
com
metodologia
moderna
e
automatizada. São desenvolvidos com cabos maleáveis e
acabamento em estanho, oferecendo excelente blindagem.
Possuem o menor VSWR do mercado, inferior a 0,8 dB/m de
atenuação, garantindo estabilidade e baixa perda no enlace.
Os jumpers são testados em rígido processo de controle de
qualidade, passando por teste de precisão, afim de garantir o
melhor desempenho do produto.

Tipos de Conexão:
Série
Tipo de Conexão

N
N-MACHO

SMA
N-FÊMEA

SMA-MACHO

SMA-MACHO
REVERSO

SMA-FÊMEA

SMA-FÊMEA
REVERSO

Imagem

Conexões disponíveis:

Conexão
NM-MMCX

Conexão
SMAMR-MMCX

Conexão
NM-NM

Conexão
SMAMR-NM

Conexão
SMAMR-SMAMR

FONTES e CONVERSORES
Compactas e fáceis de instalar, as linhas de Fontes Nobreak e Conversores
ALGcom contam com carregadores de baterias inteligentes e oferecem ainda a
possibilidade de utilização de interface SNMP para gerenciamento remoto.
Todas as fontes ALGcom possuem 1U de altura, desenvolvidas especialmente para
o segmento de telecom.

ENERGIA
Garante energia contínua no seu PoP, mesmo durante quedas e apagões da rede elétrica
PROTEÇÃO
Contra surtos, sobretensões, quedas, subtensões, ruídos e falhas elétricas
RESISTÊNCIA
Alta durabilidade e baixa necessidade de manutenção
TECNOLOGIA
Carregador inteligente

Linha FN
A Linha FN foi desenvolvida para proteger os equipamentos contra surtos e falhas,
garantindo uma excelente performance e prevenindo possíveis problemas em
campo.

12V 20A

24V 10A

24V 15A

-48V 5A

-48V 10A

Potência de saída

240 W

240 W

360 W

270 W

540 W

Carregador programável

1, 3, 5 ou 10A

1, 3 ou 5A

1, 3, 5 ou 10A

1, 3 ou 5A

1, 3 ou 5A

Eficiência

> 92%

> 92%

> 92%

> 92%

> 92%

12V 20A

24V 10A

24V 15A

-48V 5A

-48V 10A

Potência de saída

240 W

240 W

360 W

270 W

540 W

Carregador programável

1, 3, 5 ou 10A

1, 3 ou 5A

1, 3, 5 ou 10A

1, 3 ou 5A

1, 3 ou 5A

Eficiência

> 92%

> 92%

> 92%

> 92%

> 92%

Com Gerenciamento Remoto - SNMP:

Entenda o Gerenciamento Remoto - SNMP:
O gerenciamento remoto permite acesso às informações através da interface física
ethernet de 10/100 da fonte. Pode-se verificar, à distância, os parâmetros via: acessar
página web ou receber via protocolo SNMP. Os comandos remotos aceitos são
referentes a reiniciar a saída e também a realizar teste de durabilidade da bateria.
Para as fontes ALGcom, a integração com softwares de monitoramento como Zabbix,
Nagios, PRTG e The Dude é facilitada através de fornecimento de templates próprios.
reinicia as saídas via página web
reinicia as saídas
localmente via Watchdog

monitoramento da tensão
e corrente das saídas

sensor de
temperatura
externa

sensor de
temperatura
interna

teste de
bateria
remoto

carregador
programável

microprocessador
ARM M4 120MHZ

monitoramento da tensão
e corrente do banco de baterias
10/100M

página web

Linha FX
A Linha FX foi desenvolvida para proteger os equipamentos contra surtos e falhas,
garantindo uma excelente performance, prevenindo possíveis problemas em campo
e com ótimo custo-benefício.

12V 10A

24V 7A

Potência de saída

120 W

168 W

Carregador programável

1, 2 ou 3A

1, 2 ou 3A

Eficiência

> 90%

> 90%

Linha FC | Conversores DC/DC Isolado
A Linha FC - Conversores DC/DC Isolados foi desenvolvida para alimentar
equipamentos de 12V ou 24V a partir de uma fonte de alimentação DC de ±48V,
garantindo uma excelente isolação galvânica e evitando loops de terra em sistemas
com aterramentos distintos, em 24V/12V com 48V.

±48V PARA 12V/10A

±48V PARA 24V/5A

Tensão de entrada

44V a 58V

44V a 58V

Tensão de Saída

12V

24V

Isolação

> 3000 VAC

> 3000 VAC

Corrente de saída

10A

5A

Abas de Fixação
Todas as fontes e conversores vêm com abas de fixação para gabinetes ou racks de 19". O
produto ocupa apenas 1U de altura.

GABINETES
Gabinetes em aço galvanizado ou alumínio que oferecem proteção e segurança
para seus equipamentos.
Modelos de diversos tamanhos e com opcionais como bandejas e kits de
exaustão. Equipamentos com compartimento exclusivo para baterias, sistema
antivandalismo, borracha automotiva para vedação e muito mais.

SEGURANÇA
Proteção antivandalismo com dobradiças e fechaduras de travamento metálico
FLEXIBILIDADE
Diversos modelos e tamanhos com opcionais para atender a sua necessidade
VENTILAÇÃO
Excelente sistema de circulação de ar por exaustão
ARTICULAÇÃO
Fácil instalação e manobra dos cabos
BLINDAGEM
Proteção contra água, insetos e sujeira

Conheça os diferenciais da linha de Gabinetes ALGcom
Modelos com compartimento
isolado para baterias que garante
maior proteção dos equipamentos.

Trilhos ajustáveis em
altura e profundidade.

Acompanha suporte
universal para mastro,
parede e poste ou
suporte para piso.

DETALHES
Borracha de vedação
automotiva para
fechamento da porta.

Passa cabos que
impedem a entrada de
água, sujeira, insetos e
facilitam a manobra dos
cabos.

Proteção contra entrada de
água, sujeira e insetos na
troca de ar com meio
externo.

Sistema antivandalismo com
manoplas metálicas de duplo
travamento, além da possibilidade de
utilização de cadeado.

Kit exaustão com ventilador
e termostato para controle
de temperatura.

OPCIONAIS

Bandejas ajustáveis
em altura e
profundidade.

Linha Fit

Em aço galvanizado
Com melhor custo-benefício, permite a instalação de equipamentos em locais com
espaço limitado, proporcionando maior flexibilidade na acomodação de dispositivos.
Desenvolvida em aço galvanizado a fogo, é resistente a corrosão e intempéries.

Gabinetes com fixação em parede ou poste e piso:
24U
12U
Quadro de

comando

GQ-50-40-20-AC-ECP GO-12-19-50-AC-STB

GO-24-19-50-AC-ST

Fixação

Parede ou poste

Piso

Piso

Compartimento
de baterias
Dimensões internas
(AxLxP)
Dimensões externas
(AxLxP)

-

28 cm

-

49,9 X 39,7 X 16 cm

57 X 51 X 54,5 cm

109 X 51 X 54,5 cm

50,2 X 40 X 21,5 cm

97 X 57 X 59 cm

121 X 57 X 59 cm

Volume

76 litros

290 litros

370 litros

Peso

10,36 kg

40 kg

45 kg

Opcionais para Quadro de Comando:

Fixação com suporte
para poste

Fixação direta
para parede

Fixação com suporte
para parede

Kit ventilação

Chapéu

Opcionais para Gabinetes de piso:

Bandeja 19”

Base simples

Organizador
de cabos

Ventilação
forçada

Manta
térmica

Cooler extra e
termostato

Suporte antitombamento parafusado

Suporte antitombamento chumbado

Grade de proteção

Compartimento
para baterias
Standard
GB-61-55-55-AC

Chapéu

Compartimento
para baterias
Heavy
GB-82-70-74-AC

Gabinetes com fixação em poste:
6U

10U

10U

6U

6U

GO-06-19-28-AC-ECP GO-10-19-28-AC-ECP GO-06-19-50-AC-ST
Compartimento
de baterias
Dimensões internas
32 X 49 X 26 cm
(AxLxP)
Dimensões externas
32,3 X 55,5 X 34 cm
(AxLxP)

GO-06-19-50-AC-STB GO-10-19-50-AC-ST

-

-

29,5 cm

-

50 X 49 X 26 cm

33 X 51 X 54,5cm

33,5 X 51 X 54,5 cm

51 X 51 X 54,5cm

50,3 X 55,5 X 34 cm

33,5 X 57 X 59 cm

63,5 X 57 X 59 cm

51,5 X 57 X 59 cm

Volume

60 litros

94 litros

112 litros

194 litros

175 litros

Peso

12,5 kg

20 kg

21 kg

33 kg

29 kg

Opcionais:

Chapéu

Kit ventilação*

Bandeja 19”

Organizador
de cabos**

Ventilação
forçada**

*Opcional exclusivo dos modelos GO-06-19-28-AC-ECP, GO-10-19-28-AC-ECP, GO-06-19-50-AC-ST, GO-10-19-50-AC-ST
**Opcionais exclusivos dos modelos GO-06-19-50-AC-STB, GO-06-19-50-AC-ST, GO-10-19-50-AC-ST.

Conheça mais:

Trilhos Fast System e
Passa-cabos

Gabinete 6U:
detalhe da vedação com
borracha automotiva

Gabinete 12U:
opcionais aplicados
(chapéu e base simples)

Linha Standard
Em alumínio

Com montagem versátil, instalação ágil e facilitada e suportes universais, a Linha de
Gabinetes Standard em alumínio possui alto grau de resistência contra corrosões e
intempéries. Possui sistema de vedação automotiva, evitando a entrada de poeira e
insetos e maior segurança para os equipamentos.
24U
12U
10U

12U

6U

GO-12-19-30-AL-PO GO-12-19-50-AL-STB GO-24-19-50-AL-ST

GO-06-19-50-AL-ST

GO-10-19-50-AL-ST

Fixação

Piso

Piso

Poste

Piso

Piso

Compartimento
de baterias
Dimensões internas
(AxLxP)
Dimensões externas
(AxLxP)

-

-

-

28,6 cm

-

32 x 49 x 47 cm

49,5 x 49 x 47 cm

58,5 x 53 x 26 cm

58,5 x 49 x 47 cm

112 X 49 X 47 cm

38 x 55,4 x 51 cm

56 x 55,4 x 51 cm

65 x 60 x 28 cm

102 x 55,4 x 51 cm

123,5 X 55,4 X 51 cm

Volume

82 litros

127 litros

90 litros

155 litros

285 litros

Peso

11 kg

14 kg

12,5 kg

23 kg

25 kg

Opcionais:

Bandeja

Cooler extra e
termostato

Organizador
de cabos

Ventilação
forçada

Grade de proteção

*Opcional para os modelos GO-12-19-50-AL-STB e GO-24-19-50-AL-ST

Conheça mais:

Gabinete 10U

Gabinete 12U

Gabinete 12U

Compartimento
para baterias
Standard
GB-60-55-50-AC*

Linha TurboAir

Em aço galvanizado

Desenvolvida em aço galvanizado minimizado com pintura époxi para proteção
contra corrosão e intempéries. Montagem versátil, com instalação ágil e facilitada.
Resistente a vandalismo e preparado para fixação no piso com instalação em base de
concreto.
24U

12U

GO-12-19-55-AC-STB GO-24-19-55-AC-ST

Compartimento
38,75 cm
de baterias
Dimensões internas 57,4 x 49,6 x 55,5 cm 110,5 x 49,6 x 55,5 cm
(AxLxP)
Dimensões externas 106,7 x 55,1 x 63,9 cm 126,5 x 55,1 x 63,9 cm
(AxLxP)

Volume

328 litros

388 litros

Peso

42,75 kg

44,92 kg

Opcionais:

Outros opcionais:
Trilho
Fast System

Ventilação
forçada
Organizador
de cabos
Grade de proteção

Filtro de ar
automotivo

Climatizador

Ventilação
auxiliar

Manta
Térmica

Trava
com chave
Bandeja

Base antitombamento
(com opção para
acomodar fibra)

Suporte para piso
parafusado ou
chumbado

Compartimento
para baterias
Standard
GB-61-55-55-AC

Compartimento
para baterias
Heavy
GB-82-70-74-AC

Conheça mais:

Gabinete 12U

Gabinete 12U

Gabinete 24U

Compartimentos para Bateria
Em aço galvanizado

Os compartimentos para bateria foram especialmente projetados para ambientes
externos e contam com sistema de vedação automotivo, fecho e tambor com chave
devidamente preparados para receber cadeado. Além disso, possuem proteção em
Zamak e são produzidos com processo de zincagem trivalente. Sua porta possui
abertura de até 180°, facilitando a acomodação das baterias.

Linha

GB-60-55-50-AC

GB-61-55-55-AC

GB-82-70-74-AC

Standard

Standard

Heavy

66,5 x 55 x 56 cm

87 x 70 x 71 cm

57 x 49,6 cm

70 x 64 cm

50 cm

60 cm

Dimensões externas
60 x 56,5 x 56,2 cm
(AxLxP)
Altura x Largura
57,5 x 55 cm
da porta
Profundidade
50 cm
interna

Volume

158 litros

200 litros

280 litros

Peso

21 kg

26 kg

75 kg

GB-60-55-50-AC

GB-61-55-55-AC

GB-82-70-74-AC

Linha Standard

GO-12-19-50-AL-STB
GO-24-19-50-AL-ST

-

-

Linha Fit

-

GO-12-19-50-AC-STB GO-12-19-50-AC-STB
GO-24-19-50-AC-ST GO-24-19-50-AC-ST

Linha TurboAir

-

GO-12-19-55-AC-STB
GO-24-19-55-AC-ST

Compatibilidades:

GO-12-19-55-AC-STB
GO-24-19-55-AC-ST

Capacidade de acomodação de baterias estacionárias:
GB-60-55-50-AC

GB-61-55-55-AC

GB-82-70-74-AC

26 Ah

12

12

18

36 Ah

12

12

18

45 Ah

08

08

16

60 Ah

08

08

12

80 Ah

06

06

08

105 Ah

06

06

08

150 Ah

02

02

04

170 Ah

02

02

04

220 Ah

-

-

04

CLIMATIZADORES

Projetados de forma a garantir que o equipamento opere de forma eficiente, os
Climatizadores ALGcom operam de acordo com os princípios termodinâmicos de
troca de calor, mantendo a temperatura interna do gabinete controlada com baixo
consumo de energia.

TECNOLOGIA
Controlador digital microprocessado com os parâmetros de controle de temperatura e umidade
RESISTÊNCIA
Estrutura em chapa de alumínio com acabamento em pintura eletrostática à pó
TROCADORES DE CALOR
Evaporador e condensador de alta eficiência e baixa manutenção fabricados
com tubos de cobre e aletas de alumínio

Climatizadores

Climatizadores desenvolvidos para retirar o calor de gabinetes elétricos vedados.
Possuem estrutura em chapa de alumínio com acabamento em pintura eletrostática
a pó. Contam com ventiladores axiais de alta eficiência, válvula de expansão, filtro
secador e compressor hermético alternativo que opera com gás refrigerante
ecológico R-134a.

SCP-500

SCP-1000

Capacidade Frigorífica

500W

1000W

Refrigerante

R134a

R134a

Temperatura Ambiente

5 a 45ºC

5 a 45ºC

Temperatura Interna

28 a 40ºC

28 a 40ºC

SUPORTES
Produtos em aço galvanizado ou alumínio, possuem encaixe universal e design
moderno e inovador.
Os suportes possuem montagem facilitada dispensando o uso de equipamentos
elétricos, além de serem leves e compactos.

VERSATILIDADE
Diversos modelos com encaixes universais que não requerem furação extra
RESISTÊNCIA
Em alumínio estrutural ou aço galvanizado que garantem maior leveza e é protegido contra
corrosão
ECONOMIA
Embalagem compacta que facilita a logística e o transporte
PRATICIDADE
Instalação fácil e rápida

Aço Galvanizado
Projetados com aço e galvanizados à fogo, garantem estabilidade e proteção contra
corrosão mesmo em instalações robustas.

SCA-03-10-4 SCA-03-06-2 SFE-03-06-2

SFE-06-06-2

SCS-04-06-2

SCA-03-10-2

Posição na torre

Canto

Canto

Canto

Canto

Face

Face

Dimensões

75 cm

100 cm

100 cm

60 cm

75 x 35 cm

75 x 72 cm

Diâmetro do mastro

2” | 50,8 mm

2” | 50,8 mm

4” | 101,6 mm

2” | 50,8 mm

2” | 50,8 mm

2” | 50,8 mm

Compatibilidade
Setoriais Blindadas
Compatibilidade
Parábolas Abertas
Compatibilidade
Parábolas Sólidas
Compatibilidade
Micro-ondas
Compatibilidade
Parábolas UHP
Compatibilidade
Parábolas UHPX
Compatibilidade
Parábolas Vazadas

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

0,6 | 0,9 | 1,2 m 0,6 | 0,9 | 1,2 m

1,2 m

0,6 | 0,9 | 1,2 m

0,6 | 0,9 m

0,6 | 0,9 m

0,3 | 0,6 | 0,9 m 0,3 | 0,6 | 0,9 m

0,9 m

0,3 | 0,6 | 0,9 m

0,3 | 0,6 m

0,3 | 0,6 m

0,3 | 0,6 | 0,9 m 0,3 | 0,6 | 0,9 m

0,9 m

0,3 | 0,6 | 0,9 m

0,3 | 0,6 m

0,3 | 0,6 m

0,6 | 0,9 m

0,3 | 0,6 | 0,9 m

0,9 m

0,3 | 0,6 | 0,9 m

Não

Não

0,6 | 0,9 m

0,6 | 0,9 m

0,6 | 0,9 | 1,2 m

0,6 | 0,9 m

Não

Não

1,2 m

1,2 m

1,2 m

1,2 m

Não

Não

9,5 kg

17 kg

19 kg

16 kg

10 kg

10,95 kg

Peso

Alumínio
Projetados em alumínio liga naval, são resistentes e mais leves que o aço. São
protegidos contra corrosão e possuem embalagens compactas que diminuem os
custos de logística.

SCA-03-03-2

SCA-05-10-3

SFA-04-10-3

SPA-04-10-2

Modelo

Canto de torre

Canto de torre

Face de torre

Parede

Parede

Rooftop

Rooftop

Dimensões

40 cm

100 cm

100 cm

50 cm

85 cm

200 cm

300 cm

Diâmetro do mastro

1,3/4” | 44,45 mm

3” | 76,2 mm

3” | 76,2 mm

2” | 50,8 mm

3” | 76,2 mm

2” | 50,8 mm

4” | 101,6 mm

Compatibilidade
Setoriais Blindadas
Compatibilidade
Parábolas Abertas
Compatibilidade
Parábolas Sólidas
Compatibilidade
Micro-ondas
Compatibilidade
Parábolas UHP
Compatibilidade
Parábolas UHPX
Compatibilidade
Parábolas Vazadas

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

0,6 m

1,2 m

1,2 m

0,6 | 0,9 m

1,2 m

0,6 | 0,9 m

1,2 m

0,3 | 0,6 m

0,9 m

0,9 | 1,2 m

0,3 | 0,6 m

Não

0,3 | 0,6 m

0,9 | 1,2 m

0,3 | 0,6 m

0,9 m

0,6 | 0,9 | 1,2 m

0,3 | 0,6 m

0,6 m

0,3 | 0,6 m

0,9 | 1,2 m

0,3 m

0,9 m

0,9 m

0,3 | 0,6 m

Não

0,3 | 0,6 m

0,9 | 1,2 m

0,6 m

0,6 | 0,9 m

0,6 | 0,9 | 1,2 m

0,6 m

Não

0,6 m

0,6 | 0,9 | 1,2 m

Não

1,2 m

1,2 m

Não

1,2 m

Não

1,2 | 2,0 m

3 kg

4,5 kg

9 kg

2,2 kg

4,2 kg

15 kg

28 kg

Peso

SPA-05-15-3 SRT-00-2000-2 SRT-00-3000-4

PORTFOLIO COMPLETO DE SOLUÇÕES

PARA TELECOMUNICAÇÕES

PAÍSES ONDE ESTAMOS PRESENTES:

www.ALGcom.com.br
ALGcomtelecom
ALGcomtelecom
ALGcomtelecom
company/ALGcom

