
Introducere
Modelul K – SWR -222 este un reflectometru compact multifuncţi-
onal, ce  indică condiţiile în care funcţionează orice antenă folosită 
pentru CB radio, măsurând raportul de undă reflectată (SWR). Este 
conceput să fie utilizat  la staţiile mobile sau fixe şi poate fi instalat 
permanent fara aceasta sa aducă vreo pierdere de putere. Pentru 
a obţine maximum de putere radiată de antenă, cablul coaxial şi 
antena trebuie sa fie compatibile cu staţia radio. Intrucât o compa-
tibilitate totală este imposibil de obţinut, trebuie să măsurăm care 
este raportul de undă reflectată in jurul antenei. Urmatoarele valori 
sunt exemple de ce procent din putere se pierde raportat la unda 
reflectată (SWR):

0% = 1:1
2% = 1:3:1
3% = 1:5:1
6% = 1:7:1
11% = 2:1

25% = 3:1
38% = 4:1
48% = 5:1
70% = 10:1

 Pierdere  SWR  Pierdere  SWR

Un raport de 1:1 până la 2:1 este considerat acceptabil pentru 
majoritatea operaţiilor. 

Model K -SWR- 222

Funcţia SWR
Această funcţie este probabil cea mai folositoare şi cea mai utilizată. 
Testând raportul de undă reflectată, utilzatorul primeşte cele mai 
bune indicaţii despre cum functioneaza  antena şi cablul de antenă, 
având în vedere că atât antena cât şi o parte din cablu sunt la exte-
riorul maşinii şi se pot deteriora.

Măsurarea SWR
1. Cu dispozitivul de măsurat conectat corect şi staţia radio în 

modul “recepţie”, comutaţi butonul “FWD – REF” in pozitia “FWD” 
iar pe cel “10W – 100W” în poziţia “10W”.Rotiţi butonul de reglaj 
la maxim, în sensul invers acelor de ceasornic.  

2.Ţinând apasat butonul de emisie (PTT)al staţiei, rotiţi buto-
nul de reglaj până când acul indicator SWR (ecranul din dreapta) 
se fixează pe “SET”. 

3.Cu butonul de emisie in continuare apăsat, comutaţi buto-
nul “FWD – REF” in poziţia “REF” şi citiţi valoarea indicată pe ecra-
nul din dreapta. Acesta este SWR (raportul de unda reflectata) 

 
ATENŢIE: DACĂ VALOAREA SWR ESTE MAI MARE DE 2:1, ÎN-
SEAMNÂ CÂ ORI TREBUIE REGLATÂ ANTENA, ORI EXISTĂ 

DEFECŢIUNI  ALE ANTENEI SAU ALE CABLULUI COAXIAL.

  
Acordarea sistemului
Dacă valoarea SWR pe canalul 40 este mai mare decât pe cana-
lul 1: Îndepărtaţi vergeaua antenei din suportul de prindere şi 
scurtaţi-o 3-6mm, folosind un cleşte sau un fierăstrău cu pânza 
foarte fină. Reintroduceţi vergeaua în suport şi măsuraţi din nou 
SWR-ul. Dacă valoarea SWR încă este mai mare decât cea de pe 



Montare şi conectare
Introducere

canalul 1, repetaţi operaţiunea până când obţineţi valori de 
citire aproximativ egale pe ambele canale.

Dacă valoarea SWR pe canalul 1 este mai mare decât cea 
de pe canalul 40: Deşurubaţi şurubul ce fixează vergeaua 
antenei în suport şi trageţi de vergea in afară aproximativ 
6mm, înşurubaţi la loc şi măsuraţi din nou. Dacă valoarea 
SWR tot este mai mare decât cea de pe canalul 40, repetaţi 
operaţiunea până când cele două valori vor fi aproximariv 
egale. Apoi fixaţi bine vergeaua in suport.

 
 

ATENŢIE: O VALOARE SWR DE PESTE 3:1 PE AMBELE 
CANALE (1 SI 40), ÎN GENERAL INDICĂ O LEGATURĂ SAU 

CONEXIUNE IMPERFECTĂ. REVERIFICAŢI TOATE CONEXIUNILE 
ŞI APOI MASURAŢI DIN NOU. NU UTILIZAŢI STAŢIA RADIO PÂNĂ 
CÂND ACESTE PROBLEME NU AU FOST REMEDIATE.

Specificaţii Tehnice:

SWR 1:1 la 3:1
Gama de frecvenţe 26 – 30MHz
Putere RF  0 - 10 Waţi
  0 - 100 Waţi
Impedanţa 50 Ohmi
Acurateţe SWR ±5%
   Putere RF ± 10%
Măsurare 100 -250 μA DC
Conectori 2 x S0 -239 PL
Dimensiuni 165(L)x60(H)x65(l) mm
Greutate 410g
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