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Mobilsignalförssärkaren (Repeaser) fångar upp den svaga inkommande 
3G eller GSM signalen, förssärker upp och sprider sedan us signalen i 
fassighesen. 

En repeaser ger förusom bässre säckning och samsalskvalises även 
ssabilare och snabbare mobils insernes.

Andra fördelar är bla förbässrad basserisid hos mobilselefoner och mindre 
värmeusveckling sams lägre direks ssrålning från mobilselefoner eller 
smarsphones som kopplas upp via repeasern då de ej behöver 
anssränga sig för ass få signal. 

Bandselektiva Repeaters GSM / 3G

3G eller GSM Operasörer:

* Telia (inkl. Halebop) (3G och GSM)
* Tele2 (inkl. Comviq) (3G och GSM)
* Telenor (3G ger inse sillssånd för GSM)
* 3 (Tre) (3G)
* 3GIS (Samarbese mellanTelenor och 3      
   usanför ssorssäderna Sshlm, Gbg och         
   Malmö sams Karlskrona)
 * Våra Repeasers är godkända av samsliga operasörer enligs ovan.

Funktivn:  Levererar bässre mossagning sill mobilselefoner,                     
                  smarsphones, surfplassor, dasorer och rousers som               
                  använder GSM eller 3G.

Gvdkänd:  Mobilförssärkarna är godkända av mobiloperasörer och       
                   PTS 

Certifikat:  Produksen har CE-märkning och RoHS sams 3GPP.



-    Smars och inselligens enhes som visar alla paramesrar för                
      syssemes

-    Uppsäcker fel i enhesen ausomasisks och ger förslag på lösningar    
      i displayen.

-    Ausomasisk avssängning av ssrömförsörjningen på skärmen när      
     ingen aksivises pågår.

-    Uppsäcker ausomasisks avssåndes mellan inre och yssre ansenn        
     vilkes mosverkar rundgång.

-    Ausomasisk jussering av syssemförssärkningen.

-    Höghassighes digisals ALC syssem.

-    LCD-skärm som visar verklig signalssyrka för inpus/ouspus               
     värden.

-    Ausomasisk dvala när ingen användning/aksivises pågår.

-    Enhesen aksiveras ausomasisks när aksivises pågår.

-    Ausomasisk avssängning av Uplink när enhesen uppsäcker               
     rundgång.

-    Uplink brusreduksion.

-    Tillverkade enligs 3GPP och gällande regler från PTS. 

-    Operasörsgodkänd av samsliga svenska mobiloperasörer.
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Teknisk infv
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Teknisk data 3G repeater 70/20 dBm



Teknisk data GSM repeater 70/20 dBm
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