
Wzmacniacz Signaflex EGSM 

z regulacją 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 
 
Użytkownik musi przestrzegać poniższych zaleceń:  
 

Wzmacniacz powinien spełniać wymagania określane dla urządzeń komunikacyjnych oraz zapewniać dobre 

uziemienie i ochronę przed przepięciami.  
 

Napięcie zasilania urządzenia powinno spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Modyfikacja oraz ingerencja w 

urządzenie powinna być przeprowadzana przez uprawnionego serwisanta zawsze po uprzednim odłączeniu od źródła 

zasilania.  
 

Nie wolno demontować urządzenia oraz wymieniać niczego samodzielnie aby nie doprowadzić do uszkodzeń.  
 

 
Nie wolno otwierać wzmacniacza podczas pracy urządzenia ponieważ może zostać uszkodzony wskutek 

oddziaływania elektrostatycznego.  
 

Trzymaj wzmacniacz z dala od urządzeń grzewczych ponieważ nadmiar ciepła wpływa na nieprawidłowe jego 

rozproszenie. 

 

 

2 Opis produktu 
 
W dzisiejszych czasach ciągle występują 

problemy z zasięgiem sieci komórkowej 

zwłaszcza w obszarach słabo zaludnionych lub 

odległych od większych aglomeracji. W takim 

przypadku z pomocą przychodzi nasz 

wzmacniacz. 

 
Szerokopasmowe wzmacniacze są dobrym 

wyborem dla słabo skomunikowanych obszarów 

takich jak domy, restauracje, apartamenty czy 

parkingi itp. 



3 Funkcje i specyfikacje 
 

Właściwości produktu 

 
1. Złącza: SMA- żeńskie  
2. LED: Dioda led do śledzenia aktualnego statusu 

urządzenia 

3. Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny typu AC-DC: 9V/2A 
 

Funkcje produktu 

 
1. Kompaktowa i lekka konstrukcja  
2. Wskaźnik LED  
3. Funkcja selekcji pasma GSM  
4. Niski pobór mocy  
5. Niski poziom zakłóceń  
6. Zastosowanie do budynków o średnim lub małym 

rozmiarze, z maksymalnym zasięgiem 2000 m2.  
7. Funkcja ALC w celu ograniczenia mocy wyjściowej przy 

określonym poziomie mocy i zapewnienia stabilnego 
efektu zasięgu. 

 
 
 
 
 
 

 

Specyfikacja elektroniczna 
 

  C10H/C15H -CDMA UL:824~849MHz DL:869~849MHz 

  C10H/C15H - GSM UL:890~915MHz DL:935~960MHz 

  C10H/C15H -DCS UL:1710~1775MHz DL:1805~1870MHz 

  C10H/C15H -PCS UL:1850~1900MHz DL:1930~1980MHz 

  C10H/C15H -WCDMA UL:1920~1980MHz DL:2110~2170MHz 

Zakres częstotliwości 
 

C10-GD 
UL:890~915MHz/1710~1775MHz 

 
DL:935~960MHz/1805~1870MHz    

  
C10-CP 

UL:824~849MHz/1850~1900MHz 
  

DL:869~849MHz/1930~1980MHz    

  C10-GW UL:890~915MHz/1920~1980MHz DL:935~960MHz/2110~2170MHz 

  
C10-CW 

UL:824~849MHz/1920~1980MHz 
  

DL:869~849MHz/2110~2170MHz    

Zysk maksymalny 
 UL T10:≧60 dB ;T15/T20: ≧65dB 

 

DL T10:≧60 dB ;T15: ≧65dB; T20 ≧70dB   

Automatic Level Control (ALC) ≧20dB 

Płaskość charakterystyki CDMA/GSM≦8dB ; DCS/PCS≦10dB ; WCDMA≦5dB 

Moc wyjściowa 
 UL T10/ T15:≧10 dBm ; T20: ≧15 dBm 

 

DL T10≧10 dBm; T15:≧15 dBm ; T20: ≧20 dBm   

Intermodulacja 
 9KHz~1GHz ≦ -36dBm@ 3KHz; 

 

1GHz~12.75GHz ≦ -30dBm@ 3KHz;   

Emisja niepożądana 
 9KHz~1GHz ≦ -36dBm@ 3KHz; 

 

1GHz~12.75GHz ≦ -30dBm@ 3KHz;   

Współczynnik szumów Single band≦6dB; Double band≦8dB 

 VSWR Single band≦2; Double band≦2.5 

 Opóźnienie ≦0.5μs 

 Zasilanie 9V2A  (AC:90V~265V) 

  Zasilanie Włączone/Wyłączone 

Dioda LED 
  Normalne funkcjonowanie: na skraju zielonego i pomarańczowego 
 

Alarm Słabo: zielony   

   Wysoko：>1-5dB range: Pomarańczowy; >20dB: Czerwony 



Specyfikacja mechaniczna 
 

Złącze antenowe: SMA-żeńskie Typ instalacji: Na ścianę 

Chłodzenie: Heatsink Convection cooling Dopuszczalne warunki: IP40 

Wymiary: 209*133*41（mm） Wilgotność: < 90% 

Waga: < 1.5 Kg Temperatura pracy: -10℃~55℃ 

 

 

4 Instalacja urządzenia 
 

Uziemienie 
 

Podłącz jeden koniec przewodu miedzianego z przecięciem śruby uziemiającej a drugi koniec z uziemieniem budynku. Zwróć 

uwagę aby impedancja była mniejsza niż 10 Ohm 

 

Podłączenie zasilania 
 

Zalecamy instalację przełącznika powietrza dla wygody użytkownika.  



Ustawienia osłabienia mocy 
 
Lewy przycisk Upload Attenuation (Osłabienie nadawania), prawy przycisk Download Attenuation (Osłabienie odbierania).  
Przyciski zawsze występują w parach dla danej częstotliwości. 

 
Przycisk UP ATT w górę, DL ATT w dół – oznacza 5db osłabienie sygnału 

 
Przycisk UP ATT w dół, DL ATT w górę – oznacza 10db osłabienie 

 
Oba przyciski UP I DLP ATT w górę – oznacza 15db osłabienie 
 
 

 

5 Możliwe problemy 
 

Obsługa i konserwacja 
 

• Zasilanie  
Upewnij się że napięcie i częstotliwość odpowiadają wymaganiom urządzenia. 

 

• Wymiana elementów  
Nie należy konserwować ani wymieniać elementów urządzenia samodzielnie, w przeciwnym razie może dojść do 

porażenia prądem elektrycznym. Tylko autoryzowany serwis może dokonywać napraw i wymian. 

 

• Wodoodporność  
Nie uruchamiaj urządzenia w otoczeniu o wysokiej wilgotności powietrza oraz w pomieszczeniach o temperaturze 

poniżej 10 stopni. 

 

Obsługa podczas awarii 
 
Zalecamy wyłączenie urządzenia w następujących sytuacjach: 

 
• Zasilanie nie jest prawidłowe  
• Urządzenie zostało zalane  
• Warunki pracy nie są normalne (przegrzanie, swąd)  
• Spadek wydajności  
• Bliskość ognia  

• Powódź 
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