
Manual do usuário 
repetidor de celular
PRORC-8020 | PRORC-8520
PRORC-9020 | PRORC-1820



1. ÍNDICE

01

Ÿ Introdução do produto

Ÿ Aplicações

Ÿ Características do produto

Ÿ Especificações técnicas 

Ÿ Instalação

Ÿ Itens inclusos

06

4- Conectar o cabo de descida da antena externa no conector do repetidor indicado pela 
descrição ''BTS''.

5- Conectar a fonte de alimentação ao repetidor. A fonte pode ser alimentada com 127 Vac ou 
220 Vac.

6- Verificar as luzes indicadoras e gire a antena externa até obter um maior nível de sinal no 
telefone celular. Caso o LED “D” ou o LED “U” fique aceso permanentemente deve-se tomar as 
seguintes ações:

- Aumentar a distância de separação da antena interna em relação à antena externa.
- Se o LED “D” permanecer aceso deve-se colocar um atenuador entre a antena 

externa e o repetidor.

Se os LEDs “D” e “U” ficarem piscando não há necessidade de tomar nenhuma ação de 
correção. Pois isso indica que o controle de ganho está em funcionamento.

Obs.:

*É essencial obedecer uma distância mínima de 15 metros entre a antena externa e interna
*Nunca conectar o telefone celular ao repetidor diretamente, pois isso acarretará em dano ao 
aparelho.

Alto Ganho
PQAG-4015

Antena Celular

PRORC-XX20



REPETIDOR CELULAR PROELETRONIC

Itens que compõe o Repetidor Celular:

1 Repetidor Celular Proeletronic
1 Fonte de Alimentação  
1 Kit de fixação com parafusos e buchas
1 Antena Omnidirecional 3dBi

* A fonte de alimentação pode ser ligada em 110VAC ou 220 VAC

1. INTRODUÇÃO
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O Repetidor de celular PRORC-XX20 é um equipamento destinado a melhorar a qualidade 
do sinal de celular recebido em áreas onde a cobertura do sinal é deficiente.  Cada modelo 
atende uma banda de frequência especifica, consulte sua operadora para verificar qual 
banda de frequência deve ser utilizada.

Antes de realizar a instalação do seu repetidor leia atentamente as instruções deste 
manual.

 

5. INSTALAÇÃO
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Siga as instruções abaixo para instalação do repetidor PRORC-XX20.

1-  Instalar a antena externa no ponto onde haja cobertura de sinal.
2-  Conectar a antena interna no conector indicado pela descrição ''USER''.
3- Instalar o repetidor em ambiente interno e seguro que haja ventilação (não instalar o 
equipamento próximo de outros equipamentos eletrônicos). Caso haja necessidade de fixar o 
equipamento em uma parede, deve-se seguir as sugestões abaixo:

- Fazer dois furos para bucha de 7 mm.
- Encaixe as buchas nos furos.
- Prender as duas linguetas de fixação, utilizado os parafusos.
- Fixe o repetidor na parede através das linguetas. 

 

Bucha

Fixador

Parafuso

Furação



4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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2. APLICAÇÕES
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O repetidor PRORC-XX20 deve ser instalado em ambientes internos, como por exemplo: 
casas, apartamentos, salas comerciais, elevadores e demais áreas onde a intensidade do 
sinal celular é precário.

 
3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Os repetidores PRORC-XX20 possuem as seguintes características:

- Ganho nominal de 60dB
- Suporta vários usuários.
- Possui controle automático de ganho no uplink e no downlink.
- Integra uma antena externa com ganho de 14dBi.

Os modelos dos repetidores PRORC-XX20 operam nas seguintes bandas de frequência:

Modelo Banda de frequência 

PRORC-8020 IDEN 800 MHz 

PRORC-8520 GSM 850 MHz 

PRORC-9020 GSM 900 MHz 

RRORC-1820 GSM 1800 MHz 

 

 

Frequência (PROCR-1820)

Frequência (PROCR-9020)

Frequência (PROCR-8520)

Frequência (PROCR-8020)

Ganho

Potência

Controle de ganho

Ripple na banda

Figura de ruído

Atraso de transmissão

Espúrios fora da banda

Intermodulação de 3ª ordem

Impedância

1830 ~1880 MHz

935 ~ 960 MHz

869 ~ 894 MHz

851 ~ 869 MHz

60dB ± 2dB  60dB ± 2dB  

20dBm ± 2dB  20dBm ± 2dB  

30 dB  30 dB  

3.0 dB  3.0 dB  

6.0 dB  6.0 dB  

1uS 1uS

-36dBm/9kHz ~1GHz -36dBm/9kHz ~1GHz

-45dBc -45dBc

50 Ohms 50 Ohms

  

 

DOWNLINK UPLINKELÉTRICAS

ESPECÍFICAÇÕES

 MECÂNICAS

Dimensões

Peso

Conectores

159x30x101mm

470 g

Tipo ‘‘N’’ fêmea

806 ~ 824 MHz

1735 ~1785 MHz

890 ~ 915 MHz

824 ~ 849 MHz


