
 

 

 
 

Thiết bị chống quá áp trên đường cáp đồng trục RF 
P8AX - PRC - CXP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRC P8AX CXP 
 
 
 
 
 
 

CITEL đưa ra dòng sản phẩm chống quá áp cho 
đường cáp đồng trục RF. Nhiều công nghệ khác 
nhau sẳn sàng đáp ứng các yêu cầu khác nhau 
của người sử dụng. 
 
Dòng sản phẩm P8AX  
Thiết bị P8AX ứng dụng công nghệ ống phóng 
khí (GDT) và được thiết kế chống quá áp cho 
đường RF. Có nhiều công suất & kiểu đầu nối 
cáp đồng trục khác nhau(N, BNC, TNC, UHF, 
SMA, 7/16, 7/8 cable). Dòng sản phẫm P8AX 
cung cấp mức trở kháng 50 hoặc 75 ohms 

 Đặc tính kỹ thuật chính: 
- Độ suy hao tính hiệu < 0,2 dB 
- Hệ số sóng đứng theo điện áp (VSWR) < 1,2 
- Imax: 20 kA (8/20μs) 
- Băng tần: 0 đến vài GHz  
- Các kiểu kết nối: N, BNC, TNC, 7/16, F, 
SMA, UHF, 7/8 cable. 
- Không thấm nước 

 
Dòng sản phẩm PRC 
Thiết bị chống quá áp PRC ứng dụng công nghệ 
“Sóng một phần tư” và có hơn 30 sản phẩm với 
những kiểu đấu nối khác nhau như: 7/16, N, 
TNC, 7/8 cable, BNC) và dải băng tần từ 450 
Mhz đến 6GHz. Những thiết bị này cung cấp điện 
áp dư thấp và không cần bảo trì 

Đặc tính kỹ thuật chính :  
- Độ suy hao tín hiệu < 0,2 dB 
- Hệ số sóng đứng theo điện áp(VSWR) < 1,2 
- Băng tầng: - 430-460 MHz 

- 870-950 MHz 
- 1700-1950 MHz 
- 1700-2200 MHz 

- Imax: 100 kA (8/20μs) 
- Các kiểu kết nối: 7/16, N, BNC, TNC, 7/8 
cable. 

Sản phẩm CXP và CXP-DCB  
Thiết bị chống quá áp CXP ứng dụng công nghệ GDT 
có khả năng cung cấp dòng phóng điện cao mà không 
bị hư hỏng. Với thiết kế dễ lắp đặt vào hệ thống radio và 
TV. Những ứng dụng tiêu biểu gồm thiết bị đầu cuối 
radio và TV (anten, dây cáp và vệ tinh) 
Dòng sản phẩm CXP-DCB được tích hợp với công nghệ 
“DC block” nhằm giảm nhiễu tần số thấp (DC và điện áp 
sét) và giảm điện áp dư một cách đáng kể.  

Đặc tính kỹ thuật chính (CXP): 
- Độ suy hao tín hiệu < 0,5 dB 
- Hệ số sóng đứng theo điện áp (VSWR) < 1,3 
- Imax: 20 kA (8/20μs) 
- Băng tầng: DC - 1000 MHz 
- Các kiểu đấu nối : F, BNC, SE, N .. 

 
Đặc tính kỹ thuật chính (CXP-DCB) : 
- Tính năng «DC Block» 
- Độ suy hao tín hiệu < 0,15 dB 
- Hệ số sóng đứng theo điện áp (VSWR)  < 1,2 
- Imax: 10 kA (8/20μs) 
- Băng tầng: 125 - 1000 MHz 
- Các kiểu đấu nối: N, BNC 

 
 
 
 
 

 
  

 

3 công nghệ chống quá áp cho cáp đồng 
trục 
- ống phóng khí: P8AX series 
- Dạng sóng 1/4: PRC series 
- Ống phóng khí và bộ lọcnhiễu: CXP-DCB series  
 
Có nhiều kiểu kết nối khác nhau  
 

Độ suy hao tín hiệu thấp 
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Thiết bị chống quá áp trên đường cáp đồng trục RF 
P8AX - PRC - CXP  

 
Thông số kỹ thuật                                  www.thyan.vn 
CITEL series P8AX PRC CXP CXP-DCB

Công nghệ Ống phóng khí Dạng sóng 1/4 Ống phóng khí Ống phóng khí+bộ lọc
Ứng dụng tiêu biểu RF transmission, DC supply UMTS, GPS, GSM TV,  Satellite RF transmission

PRC450.. : 420-480 MHz
 
    Băng tần (fmax)              0 đến vài GHz 

PRC900.. : 870-960 MHz 
PRC1800 : 1700-1950 MHz 
PRC822 : 800-2200 MHz 

 
0-1000 MHz 125-1000 MHz 

Suy hao tín hiệu tại fmax < 0.2 dB < 0.2 dB < 0.5 dB < 0.15 dB  
VSWR tại  fmax < 1.2 < 1.2 < 1.3 < 1.2 

 
Công suất đỉnh tối đa 

25 W : P8AX09.. 
190 W : P8AX25.. 

1500 W (tùy vào kiểu kết 
nối) 

25 W : CXP09.. 
190 W : CXP25.. 

25 W : CXP09..DCB 
190 W : CXP25..DCB 

Mức độ bảo vệ (Up) 
tại In (8/20 μs) 

 
< 600 V < 20 V < 600 V < 100 V 

Dòng phóng điện lớn nhất (Imax) 
8/20μs – 1xung 

~ 100 kA (tùy vào 
20 kA 

kiểu kết nối) 
 
- Vật liệu: đồng thau  

 
20 kA 10 kA 

 
Đặc tính cơ học 

- Lắp đặt: trên cáp 
hoặc feedthrough 
(«W» option) 

- Vật liệu: đồng thau 
- Lắp đặt: trên cáp hoặc 
feedthrough (“W” option) 

- Vật liệu: đồng thau 
- Lắp đặt :trên khung

- Vật liệu: đồng thau  
- Lắp đặt: trên khung 

Nhiệt độ làm việc -40/+80°C 40/+80°C 80°C 40/+80°C 
 

* 
      Part numbers                                      www.thyan.vn     

      Sản phẫm CITEL P8AX PRC CXP CXP-DCB 
 

Kiểu kết nối F 
 
 

Kiểu kết nối N 
 
 

Kiểu kết nối 
BNC 
 
Kiểu kết nối 
7/16 

P8AX..-F/MF 
P8AX..-F/FF 
 
P8AX..-N/MF 
P8AX..-N/FF 

 
P8AX..-B/MF 
P8AX..-B/FF 
 
P8AX..-7-16/MF 
P8AX..-7-16/FF 

 
- 

 
PRC..-N/MF 
PRC..-N/FF 

 
PRC..-B/MF 
PRC..-B/FF 
 
PRC..-7-16/MF 
 
PRC..-7-16/FF 

CXP..-F/MF 
CXP..-F/FF 
 
CXP..-N/MF 
CXP..-N/FF 

 
CXP..-B/MF 
CXP..-B/FF 

-

 
- 
 
CXP..-N/MF-DCB 
CXP..-N/FM-DCB 
CXP..-N/FF-DCB 
CXP..-B/MF-DCB 
CXP..-B/FM-DCB D5 
CXP..-B/FF-DCB 

Kiểu kết nối 
SMA 
 
Kiễu kết nối 
TNC 

 
Kiểu kết nối UHF 

 
 

P8AX..-SMA/MF 
P8AX..-SMA/FF 
P8AX..-T/MF 
P8AX..-T/FF 
P8AX..-U/MF 
P8AX..-U/FF 

 

- - 
- 
 
PRC..-T/MF 
 - - 
PRC..-T/FF 

  
 
- - - 

Kích thước. 
 
 

P8AX09-N/MF 
(ví dụ) 

 
 
 
PRC822-716W/FF 
(ví dụ) 
 

 
 
 
CXP09-NW/FF-DCB 
(ví dụ) 

82.4 
39.8 

 
 

62.7 

 
 
 
 
 
diam. 
26 

 
 
 
13.8 

 
71 

 
 
 
 

diam. 16.2 

 
 
30.8 

 
 

 

85 42.5 

 
 
diam. 5 

 
 

 

(Được dịch bởi Thyan Engineering từ tài liệu gốc của Nhà sản xuất)


