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1.0 Varnostni napotki:
- Repetitor naj bo montiran v skladu s predpisi o telekomunikacijski opremi,
prostor montaže mora biti suh in zračen.
- Za napajanje repetitorja uporabite samo priložen napajalni adapter. Pred
posegom na repetitorju je potrebno obvezno izključiti napajanje. Poseg na
repetitorju lahko izvede samo strokovnjak.
- Repetitorja ne odpirajte, ne odstranjujte pokrova niti ko ni priključen na
napajanje saj lahko pride do poškodb vezja zaradi statične napetosti.
- Repetitor se med delovanjem segreva zato naj bo montiran v prostoru kjer
temperatura zraka nikoli ne presega 55°C. Repetitor ja z ničimer ne pokrivajte,
zrak mora nemoteno krožiti okoli ohišja repetitorja. Zlasti bodite pozorni pri
montažah repetitorja na podstrešju, saj na nekaterih podstrešjih poleti
temperatura močno naraste.
- Pri montaži sistema bodite pozorni na primerno prenapetostno zaščito. Pri
izpostavljenih objektih se priporoča uporaba prenapetostnih odvodnikov na
izpostavljenih povezavah sistema.
1.1 Kako izberemo primeren tip repetitorja
Vrsta uporabljenega GSM repetitorja je odvisna od glavnih parametrov na mestu
montaže:
- Frekvenčno območje GSM signala, ki je prisoten in ga želimo ojačiti.
- Jakost prisotnega GSM signala na objektu.
- Površina prostora, ki jo želimo pokriti z GSM signalom
- Stopnja izolacije med zunanjo in notranjo anteno na objektu.
Za pravilno izbiro in montažo GSM repetitorja so zelo pomembne predhodne
meritve GSM signalov na objektu, kjer želimo sistem montirati. Samo popolne
in strokovno opravljene meritve nam zagotavljajo, da bo sistem deloval
brezhibno in ne bo povzročal motenj v GSM omrežju. Nepravilno montirani
GSM repetitorji lahko povzročajo hude motnje v GSM omrežju!
1.2 Delovanje GSM repetitorja:
GSM repetitor je v osnovi dvosmerni ojačevalec.
GSM signal iz bazne postaje operaterja se preko zunanje antene in koaksialnega
kabla dovede do GSM repetitorja. Tu se preko filtrirnega in ojačevalnega modula
odvede preko koaksialnega kabla do notranje antene in naprej v prostor v objektu, ki
ga želimo pokriti-to je tako imenovana Downlink smer signala.
Pri Uplink smeri signala se GSM signal iz GSM telefona preko notranje antene in
koaksialnega kabla dovede do GSM repetitorja, kjer se prek ojačevalnega modula in
koaksialnega kabla dovede do zunanje antene in naprej do bazne postaje GSM
operaterja.

2.0 Signalne karakteristike 900MHz repetitorjev:
Tip repetitorja
HPC-G27

Frekvenčni pas
UL:880-915 MHz
DL:925-960 MHz

Izhod
UL:24+/-1dBm
DL:27+/-1dBm

Ojačitev
UL:70+/-3dB
DL:75+/-3dB

2.1 Tehnične karakteristike repetitorjev:
Odbojna izguba
Avtomatska kontrola nivoja
MGC
Nivo šuma
Časovna zakasnitev
Napajanje
Poraba električne energije
Impedanca
Hlajenje
Stopnja zaščite ohišja
Vlažnost okolice
Temperatura okolice pri delovanju

≤ -8dB
≥20dB-avtomatski izklop
≥31db/1dB korak
≤6dB
≤5µs
110-240V, 50Hz/60Hz
12,50 W
50 Ohm
Konvekcijsko hlajenje preko ohišja
IP40
≤90%
-10°C do 55°C

3.0 Montaža sistema GSM repetitorja:
Pri montaži GSM repetitorja in pripadajočih anten morate biti zlasti pozorni na
stanje obstoječih GSM signalov na objektu. Edina pravilna pot je montaža
sistema na osnovi predhodno opravljenih meritev,ki jih je naredila za to
strokovno usposobljena oseba. Na podlagi takih meritev je montaža sistema
GSM repetitorja tehnično preprosta in zanesljiva. Strokovnjak vam bo podal
točne podatke kakšen sistem je najbolj primeren za vaš objekt. Dobili boste
tudi informacijo kje in kako je potrebno montirati antene, da bo sistem deloval
optimalno brez povzročanja motenj.
3.1 Glavni koraki pri montaži sistema GSM repetitorja:
- Montaža zunanje antene na za to določen prostor, napeljava kabla zunanje
antene do mesta montaže repetitorja.
- Povezava zunanje antene na priključek na GSM repetitorju-priključek
»outdoor«. Za priključitev potrebujete priložen N-FME adapter.
- Montaža notranje antene na za to določen prostor, napeljava in priključitev
kabla notranje antene na priključek na GSM repetitorju-priključek »indoor«. Za
priključitev uporabite priložene N-FME ali FME-FME adapterje.
- Priključite GSM repetitor na napajanje.
- Preverite LED indikatorje in delovanje sistema.

Ojačevalec vklopite šele,ko ste pravilno priklopili obe anteni!
Dodatni napotki za montažo sistema:
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•

Zunanja usmerjena antena naj bo usmerjena proti viru signala-pazimo če je
GSM baza blizu (do par kilometrov), postavimo jo v vertikalni ravnini (grablje
so v smeri gor-dol)
GSM signal na mestu zunanje antene naj ima vsaj 20 % polnega signala
(preverimo z GSM aparatom-pazite katero omrežje gledate 900
MHz,1800MHz…), signal naj bo konstanten brez odbojnih pojavov.
Na mestu pritrditve zunanje antene naj bi bil možen pogovor z GSM aparatom
brez motenj . Idealno je, da je zunanja antena dvignjena vsaj eno etažo nad
notranjo anteno in obrnjena stran od notranje antene.
Notranjo anteno (vsesmerno) pritrdimo na steno na višino vsaj 1,5m; po
možnosti ne v kote sob ali neposredno bližino stropa,tal ali v bližini kovinskih
konstrukcij. Antena je obrnjena navzgor ali navzdol, nikoli vodoravno.
Pomembno je, da sta anteni (zunanja in notranja) med seboj kar se da
narazen, vmes naj bodo stene, po možnosti naj bosta v različnih etažah,
zunanja antena naj ne bo obrnjena proti notranji. Signal notranje antene
ne sme priti do zunanje in obratno. Idealno je, če je zunanja antena vsaj
eno etažo nad notranjo, vmes naj bo čim več sten. V nasprotnih primerih
lahko pride do notranjih motenj sistema in zmanjšanja dometa sistema
ter okvare sistema. V skrajnem primeru lahko povzročite motnje na GSM
celici operaterja.
Ojačevalec namestimo na suh prostor v bližino napajanja 230V. Pazimo, da so
vsi konektorji dobro priviti in kabli čim manj zviti. Pazimo , da morebitna voda
od zunanje antene ne teče po kablu v ojačevalec. Priključki za zunanjo in
notranjo anteno so označeni-ne smemo ju zamenjati. (outdoor-zunanja
antena, indoor-notranja antena)
Koaksialni kabel ne sme imeti zank ali ostrih zavojev (minimalni polmer kabla
je 5 cm) .
Pri dometu notranje antene upoštevajte, da domet najbolj zmanjšujejo
morebitne kovinske konstrukcije, armirane betonske stene, tla in stropi,
parozaporne folije v zunanjih stenah montažnih hiš. Razmeroma malo
slabljenja predstavljajo okna (brez termičnih slojev na steklu), montažne stene,
opečnate stene...
Sama učinkovitost sistema je po naših izkušnjah v prvi vrsti odvisna od
postavitve anten, zato dobro premislite kako bo sistem optimalno
postavljen, da bo zadostil kar se da velikemu številu gornjih kriterijev.
Če je GSM bazna postaja blizu in v vidni črti zunanje antene, antene
nikoli ne obračajte naravnost v bazno postajo, treba je poskrbeti za
zadosti slabljenja.
Za znižanje previsokega nivoja GSM signala na vhodu v repetitor uporabimo
kvalitetne simetrične koaksialne atenuatorje. Atenuatorje lahko uporabimo tudi
za izboljšanje izolacije med zunanjo in notranjo anteno ter znižanje
odhodnega »uplink« signala repetitorja.
Glede na zahteve uporabnika in stanje na objektu lahko uporabimo različne
vrste anten. Antene so lahko različnih vrst in imajo različne stopnje ojačitve

•

signala. Njihove karakteristike morajo vedno ustrezati vrsti uporabljenega
repetitorja.
Priključni konektorji za koaksialni kabel na repetitorju so tipa N. Konektorji na
antenah so največkrat tipa FME.

3.2 LED indikatorji na signalnem Repetitorju:
Pri montaži signalnega repetitorja moramo biti še posebno pozorni na signalne
lučke, s katerimi lahko preprečimo večino napak pri montaži sistema.
Upoštevanje LED indikatorjev je zelo pomembno, saj s tem preprečimo
poškodbe sistema ali povzročanje motenj na baznih postajah operaterja.
Potrebno se je zavedati, da indikatorji ne morejo prikazati vseh kritičnih
stanj sistema-zato je pomembno, da se o stanju GSM signalov na objektu
prepričamo s predhodnimi strokovnimi meritvami.
Repetitorji, ki imajo LED oznake (Power,DL,UP):
LED Power pri vklopu napajalnika sveti rdeče, če LED pri vklopu ne zasveti je
napaka na napajalnem delu repetitorja.
LED DL(downlink-smer od bazna postaje proti repetiterju):
• Tri zelene LED lučke (navpične zelene črte) po montaži in nastavitvi
repeaterja lahko sveti samo ena DL zelena lučka.
• S premikanjem zunanje antene poskušamo doseči čim močnejši vhodni signal.
• Če gorijo vse tri DL LED z uporabo atenuatorjev za DL vzpostavimo stanje da
gori največ ena zelena DL lučka.
LED UP(uplink-smer od repetitorja k bazni postaji):
• LED utripa zeleno med pogovorom preko GSM-normalno.
• LED sveti stalno zeleno-prisoten je mikrofonski efekt (zunanja in notranja
antena sta preblizu). Izklopite repetitor in prestavite antene da bosta čim bolj
narazen in obrnjeni ena od druge. Vmes naj bo čim več ovir. LED UP lučka
pod nobenim pogojem ne sme svetiti, ko preko repetitorja ne poteka
pogovor. Preverite tudi vhodni DL signal-možno je da je previsok-poskusite
ga zmanjšati s pomočjo atenuatorjev.

3.3 Atenuatorji
Atenuatorje (dušilce signala) vklapljamo na obeh smereh DL, in UP.Vedno najprej
zadušimo DL smer, da dobimo primeren odziv LED lučk. Gori lahko največ ena DL
zelena LED. Atenuatorje za smer DL vklapljamo po vrsti toliko časa, da gori ena
(nikoli dve ali tri) LED lučka (črta) na DL indikatorju (najmanjša DL zelena lučka).
Takoj za tem moramo vklopiti atenuatorje še za UP smer. Vrednosti atenuatorjev naj
bosta za obe smeri (DL in UP) enaki. Vrednosti napisane nad stikali atenuatorjev se
seštevajo: vklopljeni stikali za 1dB in 4dB pomeni 5dB vrednost dušitve.
Vedno kontroliramo tudi LED indikacijo UP. Nikoli ne sme svetiti stalno zeleno.
Lahko samo utripa med GSM pogovorom preko repetitorja
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