
GPS signaali sisätiloihin

ROGER GPS Repeater tuo GPS signaalin sisätiloihin. Toistimen avulla voit 
käyttää GPS laitteita rakennusten sisällä ja paikoissa joihin GPS signaali ei 
normaalisti pääse.

Palo- ja poliisi- ja muut 
viranomaisasemat ja 
tilat
GPS vastaanotin on online-
tilassa (mm. VIRVE puhelin)  
kun henkilö/auto/puhelin on 
paikassa missä signaalia ei 
voida normaalisti vastaanot-
taa. Näin voidaan välttää mm. 
navigaatiokatkokset lähdön 
yhteydessä.

Hälytys-, turvallisuus-, 
ja erityisajoneuvot sekä 
veneet ja laivat
Mahdollistaa erikoissuojatun 
ajoneuvon tai laivan sisällä mat-
ka- ja radiopuhelimen käytön.

Myymälä-, messu-, 
laitehuolto- ja tuoteke-
hitystilat

Mahdollistaa GPS laitteiden 
esittelyn myymälöissä ja mes-
suilla. Roger GPS toistin on 
ihanteellinen apuväline GPS 
signaalia tarvitseviin huolto- ja 
tuotekehitys tiloihin

Julkinen liikenne

GPS signaalin sisäpeitto jul-
kisen liikenteen tiloihin sekä 
busseihin, juniin ja matkus-
tajalaivoihin.

Tunnelit

GPS signaali rautatie- ja 
ajoneuvoliikennetunneleihin. 
GPS paikkatieto aina saata-
villa liikenteessä.

LUE LISÄÄ RATKAISUISTAMME: www.gps-repeating.com



ROGER™ GPS Repeater toistaa GPS signaalin tilaan jossa sitä ei normaalisti 
ole saatavilla. GPS Repeaterin ulos asennettu antenni vastaanottaa GPS 
satelliitien signaalin  ja siirtää sen haluttuun tilaan rakennuksen sisälle. 
Toistinta käytettäessä GPS laitteet ovat jatkuvassa yhteydessä satelliitteihin, 
jolloin ulos lähdettäessä vastaanottimen paikannusominaisuudet ovat 
käytössä välittömästi. Huom! GPS toistinta ei voida käyttää ilman erillistä 
sovellusohjelmaa sisätilanavigointiin, koska se ilmoittaa sijainniksi aina 
ulkotilaan asennetun antennin paikan. 

Tekniset tiedot
Koko: 110*143*28 mm
Paino: 165 g
Kokonaisvahvistus: > 40 db
Säädettävä vaimennus:  0-40 db
Impedanssi:  50   Ohm
Liitin: SMA-naaras 
Toimintalämpötila: - 25 - + 40 °C
Virtalähde: +12VDC/300mA
Sisätilan peiton säde:  10 - 18 m
Antennin ulostulojännite: + 5 VDC, 100 mA
TX Antennin ulostulovahvistus: max. +4dBd, RHCP polarisoitu

Muita ominaisuuksia 

Automaattinen lähetystehoraja Ulostulon tehoraja max - 60 dBm
Kiertovärähtelyn indikaattori Status / power LED
Manuaalinen vahvistuksen/vaimennuksen säätö  
CE-sertifioitu	

Käyttölupa

Huom: GPS toistimien käyttö 
on luvan varaista toimintaa. Ota 
selvää lupa-asioista viestintävi-
rastosta ennen kuin otat toisti-
men käyttöön.

www.ficora.fi

(VHF/UHF radiojärjestelmän 
lupahakemus)

TUOTEPAKETIT
Roger	GPS	Repeater	package	(GPSR-BP)
Roger	GPS	Repeater	package	easy	(GPSR-EP)
Roger	GPS	Splitter	&	Amplifier	package	(GPSR-SAP)
Roger	GPS	Car	installation	package	(GPSR-CIP)

LISÄLAITTEET
Roger GPS repeater unit (GPSR-1)
Roger	GPS	Amplifier	(GPSR-A)
Roger GPS Splitter (GPSR-S)
Roger	GPS	Splitter	&	Amplifier	(GPSR-SA)

KAAPELIT JA TARVIKKEET 
Kysy lisää!

ROGER™ GPS tuotteet:

Tekniset tiedot

LISÄTIETOJA: www.gps-repeating.com
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