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Retransliatorius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 GORKE Electronic Sp. z o.o. įmonė pareiškia, kad gaminys RTS-1000 
atitinka esminius reikalavimus bei kitus atitinkamus 2014/53/UE bei 
2011/65/EU Direktyvų nutarimus. 

. 

 

 

Šis produktas yra pažymėtas šalia esančiu simboliu, 

kuris reiškia, kad baigiant jį eksploatuoti, jis negali būti 

talpinamas kartu su kitomis atliekomis, bet turi būti 

atiduotas į sunaudotos įrangos surinkimo punktą 

tinkamam jo utilizavimui ir žaliavų atgavimui. Tuo 

pačiu imamasi priemonių, kurių dėka siekiama užkirsti 

kelią neigiamam poveikiui aplinkai ir žmonių sveikatai, 

sukeltam dėl netinkamo atliekų sandėliavimo. Atliekų 

surinkimo punktus organizuoja savivaldybių (valsčių) 

organizaciniai vienetai. 

 

 
Pateiktų sąstatų, į kurių sudėtį įeina RTS-1000, diapazonai (nuotoliai) 
priklauso nuo siųstuvo, su kuriuo bendradarbiauja imtuvas, tipo ir gali 
siekti nuo 200 iki 1000 metrų. Pateikti nuotoliai efektyvūs, jei įrenginiai 
veikia atviroje aplinkoje, be kliūčių, kuomet imtuvas ir pultas „mato 
vienas kitą“. Jeigu tarp imtuvo ir siųstuvo yra kliūtys, reikia numatyti 
darbo atstumų sumažinimą, atitinkamai: 

- Medžiui ir gipsui – 5-20% 
- Plytoms – 20-40% 
- Armuotam betonui – 40-80%  

Esant dideliam kliūčių kiekiui, rekomenduojame naudoti 

retransliatorių. Esant metalinėms kliūtims, radijo sistemų išvis 

nepatariama naudoti. Tokiu atveju reikėtų apsvarstyti WLC- 

201 modulio, kuris sugeba aplenkti tokias kliūtis, instaliavimą. 

 

 

Panaudojimas: 

Retransliatorius – tai elementas, plečiantis radijo sistemų veikimo 

funkcionalumą ir patikimumą. Jo dėka galima padidinti aliarminių 

ir valdymo signalų radijo transliavimą. Aptarnauja visus 433MHz 

siųstuvų/pultų tipus, kuriuos gamina GORKE Electronic. Transliacija 

remiasi kintančiu kodu, kuris užtikrina aukšto lygio vartojimo 

saugumą bet atsparumą radijo signalams sklindantiems iš kitų 

įrenginių. Kiekvienas siųstuvas turi savo individualų kodą. Imtuvas 

reaguoja tik į tas transliacijas, kurios sklinda iš siųstuvų 

užprogramuotų jo atmintyje. 

 
 

 
Gamintojas pasilieka sau teisę keisti specifikaciją bei techninius duomenis. Produkto nuotrauka gali skirtis nuo originalo.  

Įrenginių aprašymai turi tik informacinį pobūdį.  
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dažnis 433,92 MHz 

transmisija Kintantis kodas 

Komunikacijų modulis heterodinas H2 

atminties talpa klavišų 

maitinimas 12V DC(9-15V DC) 

elektros apkrova:  

- ramybės būsenoje 26 mA (įtampa 12V DC) 

- maksimali 45 mA 

Darbo režimai nedelsimas arba delsimas 

Darbo temperatūra -10÷ +55 °C 

drėgmė (max) 93±3% 

matmenys 130*80*35 mm 

bendradarbiavimas bet kuris GE siųstuvas 

korpuso sandarumas IP 65 

antena 2x nepriklausoma, priimanti bei 
siunčianti strypinė, sąsaja BNC 
50 Ohm 

 



2. 

RTS-1000 retransliatoriaus NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

Veikimo būdas 

Priėmus signalą iš siųstuvo, esančio retransliatoriaus 
atmintyje (įrašyto įprastu būdu arba NRP102K), užsidegs 
lemputė „BUFOR”, priklausomai nuo transliacijos būdo 
(su delsimu ar be delsimo) bus išsiųstas tiksliai toks pats 
signalas, kurį sustiprins retransliatorius. 

RTS-1000 turi vidinį buforį paskutiniams 7 priimtiems 
signalams sklindantiems iš siųstuvų/pultų. Tai turi 
reikšmės siunčiant su delsimu, kelių signalų transliacijų 
priėmimas nesukels jų praradimo. 

Elementų aprašymas 

Garso signalizatorius: signalizavimas įrašant transliacijos laukimą 

pultu-masteriu iš „įrašomo“ pulto/siųstuvo. 

Jumperiai: 

Standartas/BETA – atpažįsta pavienius klavišus iš siųstuvo/pulto. 

Esant BETA nustatymui, yra transliuojami visi „įrašyto” pulto klavišai 

(pakanka įrašyti vieną klavišą). Nėra delsimo/delsimas – sprendžia 

apie transliacijos būdą, pultą priėmus iškart arba esant transliacijai su 

0,5s – 5s vėlavimu. 

Siųstuvo/pulto įrašymas 

Siųstuvus/pultus galima sukonfigūruoti vienu iš dviejų būdų: 

Įprastas rėžimas (skirtas visiems GE pultams/siųstuvams išskyrus 

NRP102K) 

NRP102K rėžimas – tik radijo pranešimų siųstuvams su susisiekimo 

kontrole  

Negalima įrašyti standartinių pultų/siųstuvų pastaruoju režimu ir 

atvirkščiai – taip sukonfigūruoti siųstuvai neveiks taisyklingai. 

Standartinio pulto/siųstuvo įrašymas 

Paspausti klavišą „ĮRAŠYMAS” per apytiksliai 0,5s, paleisti klavišą, 

užsidegs lemputė „BUFOR”, sukelti transliaciją pultu/siųstuvu DU 

KARTUS. Teisingas įrašymo procedūros užbaigimas bus patvirtintas, 

kai lemputė „BUFOR” keliskart sumirksės. 

NRP102K siųstuvo įrašymas 
Paspausti ir prilaikyti klavišą „ĮRAŠYMAS” iki laiko, kol lemputė 
„BUFOR” pradės mirksėti, paleisti klavišą „ĮRAŠYMAS”, lemputė 
„BUFOR” toliau degs, sukelti transliaciją siųstuvu NRP102K. Teisingas 
įrašymo procedūros užbaigimas bus patvirtintas, kai keliskart lemputė 
„BUFOR” sumirksės. 

Pultas „MASTER” 

Reikalingas nuotoliniam pulto/siųstuvo įrašymo procedūros įdiegimui.  
Į pultą „MASTER” galima įrašyti tik vietoje (klavišu ĮRAŠYMAS). 
„MASTER“ pulto įrašymo procedūra: paspausti ir prilaikyti klavišą 
„ĮRAŠYMAS”, lemputė „BUFOR” pirmiausia degs pastovia šviesa, po to 
pradės mirksėti, dar vėliau pradės mirksėti dar greičiau – tuomet 
paleidžiame klavišą „ĮRAŠYMAS”, lemputė „BUFOR” išliks deganti, 
sukelti transliaciją pultu/siųstuvu DU KARTUS. Teisingas įrašymo 
procedūros užbaigimas bus patvirtintas, kai keliskart lemputė „BUFOR“ 
sumirksės. Tokiu būdu galima įrašyti kiekvieną pulto „MASTER“ klavišą, 
bet įrašymo procedūrą sukels tik klavišas 1 (įrašant standartiniu būdu) 
ir klavišas 2 (įrašant NRP102K būdu). Įrašymo sukėlimas „MASTER” 
pultu vyksta tuomet, kai spaudžiamas klavišas 1 arba 2, įėjimą į įrašymo 
režimą signalizuos garsinis signalizatorius, tuomet reikia sukelti 
transliaciją iš pulto/siųstuvo, kurį norime įrašyti.  
Jeigu pulto/siųstuvo įrašymo procedūros metu išgirsime kelis kartus 
garsinio signalizatoriaus aliarmą, tai reiškia, kad retransliatoriaus 
atmintis išeikvota. Tam, kad įrašyti sekantį pultą/siųstuvą, reikia ištrinti 
nereikalingus, pvz., pasinaudojant kompiuteriu ir atitinkama programa. 

Retransliatoriaus atminties ištrynimas 
Pultų/siųstuvų ištrynimas iš retransliatoriaus atminties: paspausti ir 
prilaikyti klavišą „ĮRAŠYMAS” iki laiko, kol lemputė „BUFOR” pradės 
mirksėti, laikyti įspaustą, lemputė „BUFOR” mirksės, po kokio laiko, 
pradės mirksėti daug greičiau, laikyti, kol lemputė „BUFOR” nustos 
mirksėjusi (švies pastovia šviesa), paleisti klavišą „ĮRAŠYMAS“. Tuomet 
visi pultai/siųstuvai yra pašalinti iš retransliatoriaus. 

Pieš: antena nadawcza – siuntimo antena; antena odbiorcza – priėmimo 
antena; modul nadawczy – siuntimo modulis; modul odbiorczy – priėmimo 
modulis; diody stan pracy – darbo būsenos lemputė; zwora Tryb pracy – 
elektromagnetinė užkaba DARBO RĖŽIMAS;PRZYCISK NAUKA - klavišas 
ĮRAŠYMAS; do obwodu sabotazu - į sabotažinę grandinę; zasilanie - 
maitinimas  




