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ATENÇÃO: 

 Antes de utilizar, verifique se a bateria esta instalada corretamente e sua 

carga. Não se injeta RF no conector BNC, somente antenas. 

 

 

Sobre o F.S.M. - DIGICAMPO. 

 O FIELD STRENGHT METER ou simplesmente Medidor de Intensidade de 

Campo é um dos instrumentos indispensáveis numa bancada para quem trabalha 

com RF ou mesmo tem habito de construir antenas, linha de transmissão ou 

mesmo mostrar onde esta está a maior irradiação de uma antena. 

Este equipamento tende a atender as frequências entre 1MHz a 160Mhz ou mais. 

 

Conexão BNC. 

 Utilizamos de um conector BNC, pois são o padrão de conectores utilizados 

em equipamentos de bancada e antenas de HT, podendo ser utilizado antenas 

telescópicas nesta conexão ou similares.  

 

 

 

 

 



 

           PRODUTOS PARA 
          RADIOAMADORISMO 

 

HAM RADIO SOLUTIONS 
http://www.hamradiosolutions.com.br 

Fone Whatsapp: 48 99122 8828  - Blumenau – SC 

 

Utilizando o DIGICAMPO. 

 Com a bateria 9 volts instalada em seu interior, ligue o equipamento e faça 

um teste aumentando o ajuste para verificar se esta funcionando perfeito tem que 

acender os LED´s da sua escala. 

Ajuste para que fique um LED somente aceso, conecte então uma antena no 

conector BNC do equipamento, pode vir acontecer de neste momento acender mais 

LED´s, isso se dá a interferências locais, RF no ambiente. 

Uma aplicação bem interessante é o uso do medidor de intensidade de campo na 

construção de antenas direcionais tipo Yagui. Você posiciona o medidor a uns 5 

metros atrás do refletor da antena, coloca o transmissor no ar com 5 Watts e ajuste 

o instrumento para meia escala. Vá ao refletor da antena e mexa na distância entre 

refletor e irradiante e olhe o medidor se esta aumentando a quantidade de LED´s 

acesos, no caso desta posição, quanto menos LED´s acender melhor. Indica que 

menos potencia de RF esta sendo perdida para trás da antena, consequentemente 

se tiver um segundo equipamento neste ajuste será notado um aumento de LED´s 

acesos no medidor posicionado a 5 metros a frente do diretor da antena. 
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GARANTIA. 

- Todos os equipamentos HRS possuem garantia de 1 ano contra falhas de 

fabricação. 

- Frete em garantia por conta do fabricante, constatado mau uso será 

cobrado os fretes e componentes. 

- A data inicia da garantia se dá 10 dias após a compra do equipamento, 

valendo por 1 ano. 

- Após a confirmação de recebimento do produto informado pelos correios, 

o cliente tem até 10 dias para desfazer a compra e ser reembolsado após 

chegada do equipamento na HRS e feito os testes de funcionamento do 

mesmo. 
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