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Підсилювач сигналу стільникового зв'язку 

стандарт GSM 1800/WCDMA2100 

Репітер ICS10LN-DW 
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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
УВАГА! Для запобігання виходу ретранслятора з ладу треба використовувати адаптер живлення 
лише з комплекту постачання. 
НЕПРАВИЛЬНО ВСТАНОВЛЕНИЙ РЕТРАНСЛЯТОР МОЖЕ ПОРУШИТИ РОБОТУ СТІЛЬКОВОЇ СИСТЕМИ! 
Виробник не несе жодної гарантійної, юридичної та фінансової відповідальності за наслідки, які 
можуть виникнути внаслідок неправильного монтажу та експлуатації цього виробу. 
Якість роботи репітера та зона покриття безпосередньо залежать від якості сигналу базової станції 
стільникового оператора та правильності встановлення всього обладнання системи посилення. 
При цьому важливо розуміти, що неправильне використання репітера може призвести до 
несправності, погіршення якості його роботи, а також збоїв у роботі базових станцій стільникових 
операторів. Відповідальність за можливі проблеми при неправильній експлуатації лежить на 
користувачеві. 

2. ПРИЗНАЧЕННЯ 
Ретранслятор ICS10LN-DW 1800/2100 є пристроєм, призначеним для виключення "мертвих зон" 
усередині приміщень, де рівень сигналу недостатній для певної роботи абонентських телефонів 
стандартів GSM 1800/WCDMA2100. 
Властивості: Забезпечує високу якість роботи мобільних телефонів усередині будівель, в офісах, 
вестибюлях готелів, підвалах, ангарах чи інших місцях із поганими умовами прийому сигналу 
стільникової станції. 
Дозволяє використовувати мобільні телефони стандартів GSM1800/WCDMA2100 будь-яких 
виробників без додаткових кабельних підключень. 
Зменшує ймовірність переривання зв'язку, замирань, випадання сигналу в приміщеннях з 
граничним рівнем сигналу, що дозволяє користуватися телефоном у всьому приміщенні, а не в 
його окремих місцях. 
Зменшує ВЧ-випромінювання власників мобільних телефонів за рахунок зниження рівня 
потужності ВЧ-випромінювання телефону, необхідного для сталого зв'язку. 
Збільшить термін служби акумулятора телефону. (Вашому телефону не знадобиться так багато 
енергії за рахунок покращення вхідного сигналу.) 
Широкий діапазон функцій дозволяє всім пристроям, що працюють у широкому діапазоні частот 
ретранслятора побачити покращення у продуктивності. 
Автоматичне відключення функції доступу для вхідного та вихідного сигналів, щоб уникнути 
сильних автоколивань та зависання.  
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3. КОРОТКИЙ ОПИС 
 

 
 
Ретранслятор працює наступним чином. Слабкий сигнал від базової станції приймається 
зовнішньою спрямованою антеною, кабелем надходить на ретранслятор, де цей сигнал 
посилюється, і кабелем надходить на внутрішню антену, яка транслює сигнал до абонента. При 
необхідності може бути встановлено кілька внутрішніх антен, які підключаються до ретранслятору 
через розгалужувачі. У свою чергу, сигнали від стільникових телефонів (одночасно може 
працювати кілька мобільних телефонів) приймаються внутрішньою антеною і надходять у 
ретранслятор, де посилюються до необхідного рівня, надходять кабелем на зовнішню антену і 
випромінюються в напрямку базової станції стільникової мережі. При цьому мобільний телефон 
працює в режимі мінімальної потужності, необхідної для сталого зв'язку, що істотно зменшує ВЧ-
опромінення власників стільникових телефонів в порівнянні з варіантом використання такого 
телефону без ретранслятора. 
 

4. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З УСТАНОВКИ РЕТРАНСЛЯТОРА 
Ретранслятор розрахований на безперервну цілодобову експлуатацію в приміщеннях за 
температури навколишнього середовища від -25ºC~+55ºC. 
Оскільки стільниковий ретранслятор є високочутливим двонаправленим ВЧ-підсилювачем, при 
установці необхідно забезпечити максимально можливу електромагнітну «розв'язку» (більше 80 
дБ) між зовнішньою та внутрішніми антенами, щоб виключити самозбудження ретранслятора, що 
призводить до порушення роботи системи стільникового зв'язку. 
Необхідну розв'язку між антенами можна забезпечити поєднанням наступних методів: 

- використанням спрямованих властивостей антен; 
- використанням екрануючих властивостей покрівлі, стін та перекриттів будівель; 
- просторовим рознесенням антен. 

Зовнішня антена, спрямована на базову станцію, встановлюється на даху або стіні будівлі в місці, 
що забезпечує найкращу «радіовидимість» найближчої базової станції стільникової мережі. 
Внутрішня антена, спрямована до абонента, встановлюється на стіні приміщення або в іншому 
зручному місці і орієнтується в напрямку зони, що покривається. 
Щоб запобігти перевантаженню ретранслятора, бажано розміщувати внутрішню антену таким 
чином, щоб абонент не міг наблизитися до цієї антени на відстань менше 1...2 м. 
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5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ІНДИКАЦІЇ 
 

Опис ЖК-дисплея та органів управління 

 
(1) Рядок «ДІАПАЗОН» відображає 
поточний частотний діапазон; 
(2) Рядок «ПІДСИЛЕННЯ» 
відображається значення 
посилення для поточного 
приватного діапазону в дБ; 
(3) Індикатор «АВТО» показує 
увімкнений чи ні режим 
автоматичного регулювання 
посилення; 
(4) Індикатор «Екранування» 
показує наявність або відсутність 
закольцювання сигналу; 

 
(5) Шкала «Рівень сигналу» відображає 
потужність вихідного сигналу для 
поточного діапазону; 
(6) Кнопка «Налаштування» перемикає 
частотні діапазони для перегляду 
інформації та налаштування посилення; 
(7) Кнопка «Посилення» призначена для 
зміни рівня посилення в ручному 
режимі для вибраного частотного 
діапазону; 
(8) Кнопка «АВТО» призначена для 
увімкнення та вимкнення режиму 
«розумного» автоматичного 
регулювання посилення. 

 
Частотний діапазон 

У рядку «ДІАПАЗОН» виводиться інформація про центральну частоту поточного частотного 
діапазону. Якщо репітер посилює кілька діапазонів, екран почергово відображатиме поточні 
налаштування для кожного діапазону. Вся інформація на дисплеї (шкала рівня сигналу, рівень 
посилення) відображається відповідно до вказаного частотного діапазону. При цьому репітер 
одночасно посилює всі діапазони, що підтримуються, незалежно від того, яка частота відображена 
на екрані в поточний момент. 
  

Рівень посилення. Налаштування рівня посилення. 
У рядку «ПОСИЛЕННЯ» відображається значення коефіцієнта посилення для частотного діапазону, 
що відображається. Він може бути встановлений вручну або вибрано автоматично. 
У практиці застосування іноді виникають ситуації, що вимагають ручного налаштування параметрів 
посилення. Наприклад, дуже велика віддаленість від базової станції або, навпаки, дуже близьке її 
розташування можуть створити ситуацію, коли ефективність автоматичної системи виявиться 
нижчою, ніж точне налаштування посилення вручну. 
Для зміни параметрів посилення необхідно вимкнути автоматичне налаштування. Далі, 
натискаючи кнопку «НАЛАШТУВАННЯ», змінюйте частоту в рядку «ДІАПАЗОН», поки не оберете 
потрібне значення згідно з таблицею діапазонів. Зверніть увагу, що для кожного частотного 
діапазону є два параметри: 
UL (uplink) – посилення від телефону до базової станції; 
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DL (downlink) – посилення від базової станції до телефону. 
 

Значення частот UL та DL 
ДІАПАЗОН UL DL 
800 МГц 847 806 
900 МГц 897 942 
1800 МГц 1747 1842 
2100 МГц 1950 2140 
2600 МГц 2535 2655 

 
Виберіть потрібне значення кнопкою «ПІДСИЛЕННЯ». Зміна значення посилення проводиться з 
кроком 5 дБ. Після завершення встановлення потрібного посилення натисніть кнопку 
«Налаштування» для збереження встановленого значення та перемикання на наступний діапазон. 
Вихід із режиму настройки відбувається автоматично через кілька секунд. 
 
Примітка: 
- Якщо Ви встановлюєте репітер у місті або якась базова станція стільникового оператора 
знаходиться від Вас на відстані менше 2 км, то значення посилення UL (для кожного діапазону) 
рекомендується встановити менше значення посилення DL того ж діапазону на 5-10 дБ. 
- Якщо найближча базова станція знаходиться на значній відстані від Вашого будинку і сигнал 
по всіх операторах навіть на вулиці слабкий, тоді ми рекомендуємо встановлювати значення 
посилення UL рівним або на 5-10 дБ більшим, ніж відповідне значення DL. 
 

Режим «АВТО» (автоматичне «розумне» регулювання посилення) 

 
У репітері реалізовано автоматичне регулювання посилення сигналу DL. Вона захищає репітер від 
перевантаження за наявності надто потужного сигналу від базової станції, а також при виникненні 
ефекту самозбудження. Це автоматичне регулювання працює в репітері завжди. Однак в умовах 
нестабільного вуличного сигналу для забезпечення якісного посилення може знадобитися 
взаємопов'язане налаштування посилення UL та DL. Для цього у репітері передбачено режим 
«АВТО». Для його увімкнення натисніть кнопку «АВТО» під екраном, при цьому відповідний 
індикатор змінить колір із червоного на зелений. При включенні режиму «АВТО» репітер 
самостійно підбиратиме рівень посилення UL і DL залежно від потужності вуличного сигналу і 
динамічно його регулюватиме відповідно до умов, що змінюються, для кожного діапазону 
окремо. При цьому ручне регулювання посилення буде недоступним. 
(1) Кнопка відповідає за переключення режиму «АВТО» у стан ВКЛ/ВИМК. 
(2) Індикатори відображають стан режиму «АВТО». 
 Зелений – ВКЛ. (автоматичне регулювання) 
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Червоний – ВИКЛ. (Ручне регулювання). 
 

Індикатор «ЕКРАНУВАННЯ» 
Репітер оснащений індикацією кільцевого (самовзбудження) сигналу між антенами репітера. Вона 
спалахує червоним кольором, якщо вулична (приймаюча) антена ловить сигнал від кімнатної 
(роздавальної) антени. У разі такої ситуації репітер зменшує рівень посилення до мінімуму, ніж 
випромінювати перешкоди на базову станцію. 
При включенні репітера протягом кількох секунд індикатор матиме червоний колір, що зумовлено 
необхідністю ініціалізації системи. Потім індикатор повинен змінити колір на зелений. Якщо цього 
не сталося, перевірте розташування та напрямок антен. Забезпечте достатнє екранування між 
антенами, якщо необхідно змінити їх напрямок або розташування. 
 

Шкала рівня сигналу 
На шкалі відображається рівень посиленого (вихідного) сигналу в поточний 
час по частотному діапазону, вказаному в графі «ДІАПАЗОН». Крок шкали 5 
дБм. 
При перевищенні допустимої потужності (перевантаження) верхній 
індикатор шкали загоряється червоним. У такому разі необхідно зменшити 
рівень посилення за цим частотним діапазоном або увімкнути 
автоматичний режим регулювання. Якщо вжитих заходів недостатньо, слід 
скористатися додатковим зовнішнім атенюатором. Його потрібно 

встановити між зовнішньою антеною та репітером. 
 

Скидання налаштувань 
Щоб скинути настройки репітера на заводські параметри, натисніть і утримуйте кнопку 
«НАЛАШТУВАННЯ» 5 сек. 

6.  ПУСКО-НАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ 
Встановіть ретранслятор не ближче 1 м від тепловиділяючих елементів будівлі (радіаторів 
опалення тощо). 
Підключіть радіочастотні кабелі антен до відповідних ВЧ з'єднувачів ретранслятора. До гнізда 
"Outdoor" - підключити кабель, що йде до зовнішньої антени, а до "Indoor" підключити кабель, що 
йде до внутрішніх антен. Використовуйте лише якісний кабель із потрібними характеристиками. 
З'єднайте радіоблок ретранслятора з адаптером живлення. Увімкніть адаптер живлення (бажано 
через мережевий фільтр, якщо є підозри на можливість появи в мережі значних імпульсних 
перепадів напруги, що характерно для великих промислових будівель та сільської місцевості). 
УВАГА! Не дозволяється від'єднувати роз'єми радіочастотних кабелів під час увімкненого 
живлення ретранслятора. Робота ретранслятора без навантаження може призвести до виходу з 
ладу. Перед розстиковуванням радіочастотних кабелів вимикайте живлення. 
Для оцінки якості посилення сигналу бажано використовувати обладнання, що дозволяє бачити 
рівень сигналу, що приймається в децибелах (dB), а також дозволяє відображати номери каналів і 
ідентифікатор базової станції. 
Увімкніть стільниковий телефон і перевірте за його допомогою рівень сигналу всередині 
приміщення. Зробіть пробний дзвінок. 
Перевірте зону обслуговування. За необхідності розширення зони обслуговування встановіть 
додаткову внутрішню антену.  
 

7. ПОРЯДОК РОБОТИ 
Встановлений ретранслятор додаткового обслуговування у процесі експлуатації не потребує. 
УВАГА! Якщо в процесі експлуатації постійно світиться червоний індикатор Alarm і налаштування 
не дають результату, необхідно відключити ретранслятор від мережі та звернутися до дилера для 
усунення несправності, яка, як правило, пов'язана з його встановленням. 
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8. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

- Ретранслятор 
- Мережевий адаптер 
- Комплект кріплення 
- Інструкція з експлуатації 
 
 
 
 

9. ПОСВІДЧЕННЯ ПРО УСТАНОВКУ 
 

Адреса місця 
встановлення:                   
          
          
Дата продажу "   "       20   г. 

                    
вказати назву торгуючої організації (монтажної організації) 
          

     
 
(    )   

Підпис торгуючої 
організації 

ПІБ  
   

М.П.                    
   (    )   
Підпис споживача ПІБ 
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