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Radyo Frekansı

Temeli sağlam bilgilere ve yılların deneyimlerine dayanan
HUBER+SUHNER dünya çapında pazar için radyo frekansı ve mikrodalga
ürünleri üretiyor ve geliştiriyor. Ürün portföyü oldukça kapsamlı olup,
iletişim, endüstriyel ve taşıma sektörlerinin veri taşıma komponentlerinin
gereksinimlerini tamamen karşılamaktadır. Ürün grupları aynı zamanda
tüm pasif komponentleri de kapsar.

Konnektörler
HUBER+SUHNER analog ve dijital sinyallerin aktarımları için RF konnektörleri sağlayan, mühendislik konusunda uzun yılların tecrübesine sahip,
koaksiyel konnektörlerin üretiminde dünya lideri bir firmadır.

RF Kablolar ve Birleştiriciler
HUBER+SUHNER dünya çapında geniş uygulama yelpazesi için
enternasyonel standartlara uyumlu koaksiyel kablo üretmekte ve
geliştirmektedir. Yenilikçi geliştirme departmanı bünyesinde yer alan test
laboratuarları ile sektörün değişen trendlerine hızlıca uyum sağlamakta
ve müşterilere özel çözümler üretmektedir

MW Kablolar ve Birleştiriciler
Birleştiriciler, ilgili standartlara ve talep doğrultusunda gönderilen
sertifikalara göre en hassas şekilde test edilen yüksek kaliteli kablolar ve
konnektörler kullanılarak üretilmektedir

Antenler
GNSS antenler, IBC / DAS antenler, mm-wave antenler, Araç antenleri,
WLAN / WiFi antenler
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Yıldırım Koruyucular

HUBER+SUHNER tarafından patentli yıldırım koruma ve EMP (Elektro
Magnetic Pulse) komponentleri, koaksiyel EMP ve NEMP (Nükleer Elektro
Magnetic Pulse) koruyucuların üretim ve geliştirmesinde 40 yılı aşan
tecrübenin sonucu olarak dünya genelindeki standartları sağlar. Ürün
portföyü mikrodalga iletişimi ve wireless endüstrisinin sıkı test gereksinimlerini karşılar; sivil, askeri ve güvenlik sektörleri için uygundur.

Pasif Komponentler
Geniş kapsamlı yüksek kalite RF komponentleri, değişen bina içi veya
dağıtılmış anten ağları ve demir yollarının, test ve ölçüm uygulamalarının
ihtiyaçlarını karşılamayı temel almaktadır. Ürün portföyüne dahil olan
komponentler: Adaptörler, Faz atlayıcılar, Terminatörler, Zayıflatıcılar,
Filtreler, Yön Bağlayıcılar, Hibrid Bağlayıcılar, Tapper’lar, Bölücüler

Sistem Çözümleri
Pazar hızla ilerlemekte, gelişmektedir. HUBER+SUHNER, çözümler ve
sistemleri bir araya getiren çeşitli teknolojilere ihtiyaç duyan müşterilerle
birlikte son kullanıcıya yönelik çözümler üretmeyi kendisine hedef
belirlemiştir. RF ve Fiber Serisi teknolojisinin birleşimi tek sistemde Radyo
Frekansı ve Fiber Optik kablolamayı kullanabilme imkanı sağlar. HUBER
+ SUHNER’in ana parçasını oluşturan bu iki teknoloji sayesinde, engin
deneyimlerimizi ve uzmanlığımızı kullanarak sizlere sınıfında en iyi
dönüşüm modüllerini sunuyoruz.

Fiber Optik Kablolar
Pazar hızla ilerlemekte, gelişmektedir. HUBER+SUHNER, çözümler ve
sistemleri bir araya getiren çeşitli teknolojilere ihtiyaç duyan müşterilerle
birlikte son kullanıcıya yönelik çözümler üretmeyi kendisine hedef
belirlemiştir. RF ve Fiber Serisi teknolojisinin birleşimi tek sistemde Radyo
Frekansı ve Fiber Optik kablolamayı kullanabilme imkanı sağlar. HUBER
+ SUHNER’in ana parçasını oluşturan bu iki teknoloji sayesinde, engin
deneyimlerimizi ve uzmanlığımızı kullanarak sizlere sınıfında en iyi
dönüşüm modüllerini sunuyoruz.

Düşük Frekanslı Kablo Sistemleri
HUBER+SUHNER’in düşük frekans kablo sistemleri, tüm olumsuz
koşullarda dahi tüm uygulamaların gereksinimlerini karşılayacak nitelikte
yüksek kaliteli RADOX® kablolardan oluşmaktadır.

Diğer ürünler hakkında bilgi edinmek için http://www.hubersuhner.com/en/ web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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