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Anteny Signaflex 
INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA 
 

Signaflex - wywodząca się z Miami w USA marka zajmująca się od ponad 10 lat produkcją urządzeń 
służących do poprawy jakości sygnału komórkowego  
i internetowego oraz szerokiej gamy akcesoriów  
i produktów komplementarnych.  
 
Signaflex stawia na produkcję w wyselekcjonowanych fabrykach na terenie Azji oraz kładzie nacisk na 
kontrolę jakości i niezawodność co przekłada się na prawdziwie amerykańską jakość.  
 
Bogate portfolio różnorodnych wzmacniaczy i anten pozwala dostosować wybór indywidualnie do 
potrzeb niemalże każdego Klienta i tym samym uzyskać pożądany efekt nawet w najtrudniejszych 
warunkach. Anteny Signaflex są najpopularniejszym wyborem wśród Polskich użytkowników i cieszą 
się nieposzlakowanymi opiniami. 

 

GDY TEORIA SPOTYKA SIĘ Z PRAKTYKĄ 

Dokonując zakupu i montażu anten, zarówno naszych jak i konkurencyjnych, pracujących na 
częstotliwościach radiowych (GSM, 2G, 3G, 4G, LTE), należy pamiętać o jednej, szalenie istotnej kwestii: 

ANTENA JEST PRZEDMIOTEM PASYWNYM.  

Oznacza to, że sama z siebie nie wykonuje żadnych działań. Nie zawiera elektroniki, mikrochipów, 
oprogramowania sterującego. Antena po prostu jest.  

Jak zatem zbiera sygnał?  

Jest to prostsze, niż może się wydawać. Upraszczając sprawę maksymalnie, antena jest kawałkiem metalu 
z przewodem. Oczywiście jest to specjalnie dobrany stop metalu, o odpowiednio dużej powierzchni, 
któremu na etapie produkcji nadaje się właściwy kształt pozwalający "zbierać" sygnał o danej częstotliwości 
i przekazać go dalej, do urządzenia, które ów sygnał wykorzysta. Całość zamykana jest w obudowie, która 
zarówno chroni rdzeń anteny przed czynnikami zewnętrznymi oraz deformacją, a także ułatwia 
użytkowanie i montaż.  

Niemniej jednak antena to nadal tylko kawałek metalu, na którym osiadają fale radiowe emitowane przez 
nadajniki BTS naszych operatorów, tak samo jak osiadają na drzewach, ziemi, budynkach czy wszystkich 
rzeczach, które nas otaczają. Dlatego to głównie od nas, użytkowników, zależy czy zamontujemy antenę 
właściwie, czyli w miejscu, gdzie umożliwimy jej zbieranie jak największej ilości sygnału oraz czy 
podłączymy ją do kompatybilnego i właściwie skonfigurowanego urządzenia, które ten sygnał odbierze i 
wykorzysta, co przeobrazi się w lepszy sygnał telefoniczny lub Internetowy.  

Pamiętaj o tym, przeczytaj instrukcję, zastosuj się do jej zaleceń i pozwól antenie Signaflex zapewnić Ci 
efekt, którego oczekujesz :) 
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Specyfikacja techniczna anten 

 
 

 

 
 

T1 T2 HAWK MINI X-CROSS 

Pasmo pracy 
850-960 MHz  

1710-2700 MHz 

806-960 MHz  
1710-2700 MHz 
3400-3800 MHz 

1710-2700 MHz 

791~821 MHz 
832~862 MHz 

1710~1785 MHz 
1805~1880 MHz 
2500~2570 MHz 
2620~2690 MHz 

Zysk do 20 dBi do 23 dBi do 30 dBi do 40 dBi 

Impedancja 50 Ω na złącze 50 Ω na złącze 50 Ω na złącze 50 Ω na złącze 

Maksymalna moc 100W 50W 100W 10W 

Kąt widzenia 
poziomo 90˚  
pionowo 55˚ 

poziomo 60/50˚  
pionowo 45/35˚ 

poziomo 55˚  
pionowo 50˚ 

poziomo 360˚  

Złącze antenowe 
N, SMA, FME 
10 m lub 15 m 

N, SMA, FME 
10 m lub 15 m 

N, SMA, FME 
10 m 

2x SMA 
2x CRC9 

5 m 

VSWR ≤ 1.8 ≤ 1.5 ≤ 2.0 ≤ 2.5 

Polaryzacja pionowa pionowa pionowa lub pozioma pozioma dookólna 

Wymiary [cm] 41x21,5x6,5 51x21x7 89,3x10,5x4,5 20x20x2  

Kolor biały szary srebrny lub czarny czarny lub biały 

Waga ~0,9 kg ~1,1 kg ~0,5 kg ~0,6 kg 

Temperatura pracy: od -40 do 65˚C od -40 do 65˚C od -40 do 65˚C od -40 do 65˚C 

 

 

 
 

X-CROSS DUAL PANEL X-RANGE TUBE 

Pasmo pracy 698~2690 MHz 
1700-2100 MHz  

2600 MHz 
791~3800 MHz 

806-960 MHz  
1710-2700 MHz 

Zysk do 44 dBi do 50 dBi do 96 dBi do 12 dBi 

Impedancja 50 Ω na złącze 50 Ω na złącze 50 Ω na złącze 50 Ω na złącze 

Maksymalna moc 50W 50W 50W 100W 

Kąt widzenia 
poziomo 30-80˚  
pionowo 8-15˚ 

poziomo 35˚  
pionowo 32˚ 

poziomo 30~80˚  
pionowo 8~15˚ 

poziomo 360˚ 
pionowo 70/50˚ 

Złącze antenowe 
SMA, FME 

5 m lub 10 m 
SMA, FME 

10 m lub 15 m 
SMA, FME 

10 m lub 15 m 

2x SMA 
2x CRC9 

5 m 

VSWR ≤ 2.0 ≤ 1.3 ≤ 2.0 ≤ 1.5 

Polaryzacja 
pionowa lub 

pozioma 
pionowa lub 

pozioma 
pionowa pionowa 

Wymiary [cm] 21x21x2,5 25x47x4 53,8x33,5x9,5 Φ 6,3x46 

Kolor czarny szary lub biały biały biały 

Waga ~0,5 kg ~1,1 kg ~0,5 kg ~0,85 kg 

Temperatura pracy: od -40 do 65˚C od -40 do 65˚C od -40 do 65˚C od -40 do 65˚C 
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Anteny T1 / T2 / HAWK 

Ogólne informacje 
 
 

 Anteny Signaflex T1, T2 oraz HAWK są antenami kierunkowymi, co oznacza, że wskazane jest aby były 

bezpośrednio zwrócone czubkiem do nadajnika BTS lub ogólnie rzecz ujmując „w kierunku sygnału”. 

Anteny kierunkowe cechują się węższym kątem widzenia w porównaniu do anten dookólnych lub 

panelowych, przez co niejednokrotnie trudniej jest je prawidłowo ustawić, ale w pełni rekompensuje to 

znacznie większy zasięg działania. 

 Lokalizację nadajników BTS w Twojej okolicy można sprawdzić na stronie www.mapabts.pl 

 Anteny Signaflex T1 i T2 w wersji SINGLE (pojedyncza antena), dedykowane są do pracy ze 

wzmacniaczami GSM. Z racji bardzo szerokiego pasma pracy, anteny te są uniwersalne i mogą 

współpracować z każdym wzmacniaczem z oferty firmy Signaflex.  

 Antena HAWK, ze względu pasmo pracy, dedykowana jest głównie do pracy z routerami/modemami 4G 

LTE oraz wzmacniaczami pracującym wyłącznie na paśmie 1800 MHz. 

 Signaflex T1 i T2 mogą być również z powodzeniem stosowane jako zewnętrzne anteny zbiorcze dla 

modemów i routerów 3G, które posiadają możliwość podłączenia anteny zewnętrznej.  

 Anteny Signaflex T1 i T2 w wersji SINGLE można podłączyć do routerów lub modemów 4G LTE używając 

do tego odpowiedniego portu, ale należy pamiętać, iż pomimo wsparcia dla pasm LTE 800, 1800 i 2600, 

anteny montowane w wersji pojedynczej zaoferują jedynie pracę w prędkościach właściwych dla Internetu 

3G. Jeśli zatem dokonałeś zakupu pojedynczej anteny, a twój router lub modem pozwala podłączyć dwa 

przewody to celem uzyskania lepszych rezultatów zalecamy dokupienie drugiej anteny i zamontowanie 

w układzie DUAL z już posiadaną lub wymianę anteny na model o wewnętrznej konstrukcji DUALnej.  

 Anteny T1, T2 i HAWK są w pełni odporne na działanie warunków atmosferycznych, takich jak ulewny 

deszcz, śnieg, wiatr o prędkości do 230km/h oraz wysokich i niskich temperatur.  

 Modele Signaflex T2 i HAWK są dodatkowo uodpornione na działanie promieni słonecznych, dzięki 

czemu ich obudowa z biegiem czasu nie zmienia koloru.  

 Model T1, z racji biało-kremowego koloru obudowy, pod wpływem promieni słonecznych może zżółknąć, 

co w żadnym wypadku nie wpływa na działanie anteny.  

 

SKŁAD ZESTAWU: 

1. 1x Antena Signaflex T1 / Signaflex T2 / Signaflex HAWK 

2. 1x Kątownik montażowy (może być przykręcony do tylnej części anteny)  

3. 2x Kompletny cybant antenowy  

4. 1x Instrukcja obsługi i montażu  
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Anteny DUAL T1 / DUAL T2 / DUAL HAWK 

Ogólne informacje 
 
 

 Anteny Signaflex T1, T2 oraz HAWK są antenami kierunkowymi, co oznacza, że wskazane jest aby były 

bezpośrednio zwrócone czubkiem do nadajnika BTS lub ogólnie rzecz ujmując „w kierunku sygnału”. 

Anteny kierunkowe cechują się węższym kątem widzenia w porównaniu do anten dookólnych lub 

panelowych, ale w pełni rekompensuje to znacznie większy zasięg działania. 

http://www.mapabts.pl/
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 Lokalizację nadajników BTS w Twojej okolicy można sprawdzić na stronie www.mapabts.pl 

 Anteny Signaflex T1, T2 i HAWK w wersji DUAL (dwie, identyczne anteny), dedykowane są TYLKO do 

pracy routerami/modemami 4G LTE. 

 Signaflex DUAL T1, DUAL T2 i DUAL HAWK należy montować na jednym maszcie antenowym z 

czubkami skierowanymi w stronę tego samego nadajnika. Pomiędzy antenami należy utworzyć 

kąt 90 stopni i zachować 5cm odstępu.  

 Anteny DUAL T1, DUAL T2, DUAL HAWK są w pełni odporne na działanie warunków atmosferycznych, 

takich jak ulewny deszcz, śnieg, wiatr o prędkości do 230km/h oraz wysokich i niskich temperatur.  

 Modele Signaflex DUAL T2 oraz DUAL HAWK są dodatkowo uodpornione na działanie promieni 

słonecznych, dzięki czemu ich obudowa z biegiem czasu nie zmienia koloru.  

 Model DUAL T1, z racji biało-kremowego koloru obudowy, pod wpływem promieni słonecznych może 

zżółknąć, co w żadnym wypadku nie wpływa na działanie anteny.  

 

SKŁAD ZESTAWU: 

1. 2x Antena Signaflex T1 / Signaflex T2 / Signaflex HAWK 

2. 2x Kątownik montażowy (może być przykręcony do tylnej części anteny)  

3. 4x Kompletny cybant antenowy  

4. 1x Instrukcja obsługi i montażu  
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Anteny MINI X-CROSS / X-CROSS /  
DUAL PANEL / X-RANGE / TUBE 
Ogólne informacje 
 
 

 Anteny panelowe oraz dookólne, cechują się znacznie szerszym kątem widzenia niż w przypadku anten 

kierunkowych, co przekłada się na duże ułatwienie przy montażu i poszukiwaniu źródła sygnału. Jest to 

jednak okupione krótszym zasięgiem. 

 Anteny Mini X-CROSS / X-CROSS / DUAL PANEL / X-RANGE / TUBE to anteny o wewnętrznej 

konstrukcji DUALnej. Oznacza to, że dedykowane są tylko i wyłącznie do routerów/modemów 4G LTE. 

Każda z tych anten posiada dwa przewody służące do połączenia z urządzeniem sieciowym.  

 Modele X-CROSS / DUAL PANEL / X-RANGE to anteny panelowe, które w tylnej części posiadają 

metalowy odbłyśnik sygnału. Co za tym idzie sygnał zbierany jest tylko z przodu anteny.  

 Anteny Mini X-CROSS oraz TUBE to anteny dookólne, które cechują się kątem widzenia 360 stopni. 

Oznacza to, że niezależnie od miejsca i sposobu montażu samodzielnie odszukają źródło sygnału o ile 

tylko będzie się ono znajdować w zasięgu anteny.  

 Antenę TUBE zaleca się montować ponad dachem budynku, celem zmaksymalizowania efektów 

działania.  

 Modele X-CROSS / DUAL PANEL / X-RANGE / TUBE to anteny zewnętrzne, w pełni odporne na 

działanie warunków atmosferycznych, takich jak ulewny deszcz, śnieg, wiatr o prędkości do 230km/h 

oraz wysokich i niskich temperatur.  

 Antena Mini X-CROSS jest antena wewnętrzną, zatem nie może być stosowana na zewnątrz budynku, 

gdyż nie jest uodporniona na działanie warunków atmosferycznych.  

 

http://www.mapabts.pl/
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SKŁAD ZESTAWU: 

1. 1x MINI X-CROSS / X-CROSS / DUAL PANEL / X-RANGE / TUBE 

2. 1x Kątownik montażowy (nie dotyczy modelu Mini X-CROSS) 

3. 1x Kompletny cybant antenowy (nie dotyczy modelu Mini X-CROSS) 

4. 1x Instrukcja obsługi i montażu 
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Instrukcja montażu 
 
 
 

1. Zanim przystąpisz do montażu anteny upewnij się, że posiadasz wszystkie ww. elementy zestawu. 

2. Do prawidłowego zamontowania anteny potrzebny będzie klucz płaski lub nasadowy nr 8 – nie 

znajduje się on w zestawie.  

3. Montażu należy dokonywać na maszcie antenowym o średnicy 38 mm lub dowolnej innej rurce o 

tej, lub mniejszej średnicy, która będzie w stanie pełnić rolę masztu i zagwarantuje pewny i stabilny 

montaż – maszt nie stanowi części zestawu.  

4. Zaplanuj montaż: wybierz miejsce montażu i upewnij się, że zamontowana w tym miejscu antena 

nie będzie odgrodzona budynkiem lub innymi przeszkodami, od nadajnika BTS z którym chcesz się 

połączyć.  

5. Rozwiń cały przewód antenowy i upewnij się, że jest on na tyle długi, aby pozwolić na podłączenie 

anteny do routera/modemu/repeatera.  

6. WŁAŚCIWY SPOSÓB MONTAŻU POSIADANEJ ANTENY SPRAWDŹ NA RYSUNKACH 

PONIŻEJ. 

7. Zamontuj antenę na maszcie kierując ją w stronę nadajnika BTS. Gdy zostanie ustawiona w 

optymalnym położeniu dokręć nakrętki na cybantach/cybancie i upewnij się, że antena jest 

przykręcona stabilnie.  

8. Połącz przewód/przewody z routerem/modemem/wzmacniaczem i ciesz się lepszym zasięgiem! 
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DUAL T1 2x20 dBi / DUAL T2 2x23 dBi 

 
                        Opcja A                                                                               Opcja B 

 
 

 

T1 20 dBi / T2 23 dBi 
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DUAL HAWK 2x30 dBi DUAL MINI X-CROSS 2x20 dBi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Opcja A 

 

 
 

Opcja B 

 
 

DUAL X-CROSS 2x22 dBi DUAL PANEL 2x25 dBi / X-RANGE 2x48 dBi 
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TUBE 10/12 dBi 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

WAŻNE!  
ZALECENIA I PRZECIWWSKAZANIA 

 

 W przypadku montażu na dachu antenę należy zamontować przynajmniej 1 metr w linii prostej od 

powierzchni dachu. Wyjątek stanowi sytuacja gdy poszycie dachu wykonano z metalu – wówczas 

antenę należy oddalić o przynajmniej 2 metry celem uniknięcia tłumienia sygnału.  

 Jeśli antena ma być montowana do masztu na elewacji budynku, należy postarać się, aby była 

montowana w najwyższym możliwym punkcie, celem ominięcia jak największej ilości przeszkód na 

drodze do nadajnika.  

 Antena nie powinna być montowana na tym samym maszcie z innymi antenami np. telewizyjnymi czy 

satelitarnymi. Jeśli jest to konieczne, to należy zachować minimum 1 metr odstępu między antenami, 

aby uniknąć tłumienia i zakłócania sygnału.  

 Antena musi być montowana z dala (przynajmniej 1,5 metra) od dużych elementów metalowych jak np. 

barierka tarasowa, rusztowania, kalenica, opaska dachowa/kominowa.  
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 Przewód antenowy nie może być zawinięty – należy go rozwinąć całkowicie. W przypadku uzyskania 

nadmiaru przewodu zaleca się skrócenie go w profesjonalny sposób.  

 Przewód nie powinien być zagięty lub załamany – może to doprowadzić do częściowego lub 

całkowitego przerwania rdzenia przewodu co przekłada się na pogorszenie zbieranego sygnału lub jego 

całkowity zanik.  

 Po podłączeniu anten do routera/modemu, w większości urządzeń należy ręcznie zmienić tryb 

pracy i wybrać opcję wykorzystania anten zewnętrznych. Zmiany tej dokonuje się w panelu 

konfiguracyjnym posiadanego routera/modemu. Bez tego nie odnotujemy żadnej poprawy 

zasięgu, a nawet możemy spostrzec jego pogorszenie.   
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Kontakt 
www.signaflex.pl  

W razie pytań prosimy  
o kontakt e-mail: 
 
Koniecznie prosimy w treści wiadomości  
o podanie numeru faktury. 
 

sklep@new-electric.pl 

Lub telefon:  +48 34 307 21 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Designed in Poland 
Made in P.R.C. 
 
Importer:  
Big5 Krzysztof Czurczak 
ul. Wysockiego 41/6 
42-218 Częstochowa 
NIP: 6861576041 
www.signaflex.pl  

Producent: 
Shenzhen Kingwise Technology Co., Ltd. 

Address: Room 3D,No.8 East 
Area,Shangxue Industrial Zone, Jihua Rd, 

Long Gang ,Shenzhen City,China 

 


