
 

 

Satellite 

Model : SDC8FT Satellite Dish C-Band 8 Ft.  
 

 

 

 
 
 

เหมาะสําหรับงานระบบอาคาร งาน SPEC งานบ้านทั่วไปที่ต้องการความแข็งแรงและต้องการจาน 

ที่มีเกนการรับสัญญาณสูงเป็นพิเศษ 

·   - เคิร์พจานดีไซน์ออกแบบรูปทรงตามหลัก parabola ทําให้เกณฑ์การรับสูง 

·   - หน้าจานเป็นแบบโปร่ง 4 ชิ้นประกอบ ไม่ต้านลม ประกอบด้วยก้านอลูมิเนียม 5 ก้าน พร้อมวงแหวน เสริมความแข็งแรงพิเศษ 

·   - โครงสร้างหน้าจานผลิตจากอลูมิเนียมขนาดใหญ่พิเศษ แข็งแรง ทนทาน หมดปัญหาเรื่องสนิม 

·   - ตะแกรงจานผลิตจากอลูมิเนียมฉีกขึ้นรูปรีดเรียบ ช่วยให้สะท้อนสัญญาณได้ดีย่ิงขึ้น 

·   - หมวกครอบ LNB ขนาดใหญ่ผลิตจากพลาสติกอย่างดี ทนแดดทนฝน ช่วยยืดอายุอุปกรณ์ 

·   - แขนฟีดจับ LNB ออกแบบให้ยึดจับด้านใน ช่วยทําให้จาน แข็งแรงมากขึ้น 

·   - ชุดคอจานแบบวงแหวน และ เสาตั้งจานขนาดใหญ่เหล็กหนาพิเศษเพ่ือทนทานต่อแรงลม 

·   - ทุกชิ้นส่วนพ่นด้วยสีฝุ่นอบร้อนที่ 200 องศา โรงงานพ่นสีที่ทนัสมัยที่สุดของวงการจานดาวเทียมทําให้สีไม่หลุดร่อนสีสวยทนนาน 

·   - ออกแบบให้ง่ายต่อการติดตั้ง 

 
 
 
 
 



 

 

Satellite 

Model : SDC8FT Satellite Dish C-Band 8 Ft.  

 

 

Specification 

 
 Dimeter (cm) :  240 cm. 

 Type :  Prime Focus Aluminum mesh Dish 

 Panel :  4 

 Section :  16 

 Intermedia Ring :  1 

 Focal Length (cm) :  91.2 

 F/D Ratio :  0.38 

 C-Band Gain (dB) :  37.47 

 KU-Band Gain (dB) :  46.58 

 Support ring Dimeter (Inches) :  18" 

 Type-A (Round mount) :  FIX 

 Mount In-Size Dimeter (cm) :  6.9 

 Pole Out-Size Dimeter (cm) :  7.6 

 Mast height :  150 cm. 
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