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PPrreehhľľaadd 
 
Séria  LNA-10143 trojpásmového systému signálového zosilňovača je navrhnutá ako 
riešenie pre interiéry obchodov ako napríklad kníhkupectvá, reštaurácie, kaviarne, 
bary, parkoviská, supermarkety, veľké kancelárie a mobilné aplikácie o ploche 
s rozlohou 900-2000m2. Trojpásmový systém LNA-10143 použitím revolučnej 
technológie, ktorá ochráni sieť prevádzkovateľa, vylepšuje šírenie a zosiluje signál 
mobilných telefónov v interiéri pomocou jeho zachytenia a opakovania vonkajších 
signálov. 
 

 Elegantný a kompaktný dizajn 
 Vstavané AGC a ALC okruhy, ktoré môžu automaticky ovládať nárast  

zosilňovača v závislosti od sily vstupných signálov. 
 31dB MGC(Manuálne ovládanie nárastu) 1dB jeden krok dostupný pre 

obidve tak Uplink a Downlink na nastavenie hodnoty nárastu pre správne 
pokrytie počas montáže alebo údržby. 

 Funkcia automatického vypnutia dostpuná pre obidve Uplink a Downlink, 
aby sa predišlo hlbokým osciláciam z rušenia veží, a ušetrilo Vám 
komplikácie s operátorom.  

 Nízka spotreba energie. 
 

 
PPrreevvááddzzkkoovváá  ffrreekkvveenncciiaa 

 
GSM900 (Uplink: 890-915Mhz, Downlink: 935-960Mhz) 
DCS1800 (Uplink: 1710-1785Mhz, Downlink: 1805-1910Mhz) 
WCDMA2100 (Uplink: 1920-1980Mhz, Downlink: 2110-2170Mhz) 

 
 
 
 

Obj. kód: LNA-10143 
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Vhodné pre: 

PPookkrryyttiiee 
 
LNA-10143 (20dBm výstupný trojpásmový signálový zosilňovač) ná pokrytie  900-
2000m2. 
Signálový zosilňovač sa môže kombinovať so zosilňovačom v kufri, aby sa vytvorila 
väčšia oblasť pokrytia. 
 

TTeecchhnniicckkáá  ššppeeccii ff iikkáácciiaa   
 

Elektrická špecifikácia  Uplink Downlink 
Rozsah frekvencie Upravené podľa požiadavky 

Max. nárast ≥65dB ≥70dB 
Max. výstupný výkon ≥15dBm ≥20dBm 

Pásmo s  (-3dB) Široké pásmo 
MGC (krok stlmenia) ≥31dB/1dB krok 

Automatické ovládanie 
úrovne 

≥15dB, automatické vypnutie pri prevýšení 
15dB 

Nárast plochosti ≤6dB (P-P) 
Hodnota hluku ≤6dB 

VSWR ≤2,0 
Skupinové oneskorenie ≤0,5µs 

LED Alarm Štandardné  
Power LED Zelené svetlo, keď je zapnuté 

ALC LED 
Oranžové pri ALC 1~5dB, Červené pri  ALC 

15dB~20dB, LED vypnuté po 5 sekundách po 
červenej farbe 

Mechanická špecifikácia Štandardné 
I/O Port N-Samica 
Odpor 50Ω 

Prevádzková teplota -25°C ~ +55°C 
Podmienky prostredia IP40 

Rozmery 250mm x 330mm x 52mm 
Hmotnosť ≤4,5kg 
Napájanie Vstup AC90 ~ 264V, Výstup 10V DC/7A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pohľad predný a zadný 


