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Introduktion 
RP901 är en repeater. En enhet som samlar upp larmsignaler och sänder ut dem igen för att öka räckvidd och 
upptagningsområde i ett larmsystem. 

 
OBS!  
Det bör endast användas en RP901 per larmsystem. 
Önskas större räckvidd kontakta KNOP Rehatek för mer information.  

 

 

5 V DC 

LED1 LED2 
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Montering 
Det är viktigt att noggrant planera och testa den bästa placeringen av repeatrar i ett system. Då miljöerna där 
repeatern skall användas kan se väldigt olika ut vad gäller räckvidd måste man prova sig fram och rätta sig efter 
några tumregler: 

• Alla sändare måste nå fram till repeatern. 

• Personen som bär mottagaren får inte gå utanför repeaterns räckvidd. 
 
Då räckvidd även kan variera något från dag till dag pga. yttre omständigheter bör man ha goda marginaler och inte 
sätta upp repeatern precis där räckvidden ”tog slut” utan minst 5-10 m innanför denna gräns. 

 

Användning 
 
Funktionsbeskrivning 
RP901 samlar upp alla larm från sändare inom räckhåll och sänder ut dem på nytt. 
I ett system utan repeater kan mottagare bara flyttas inom det området som med säkerhet kan nås av alla sändare. 
I ett system med en repeatrar kan både sändare och mottagare flyttas inom repeatrarnas hela upptagningsområde. 

 
 
Lysdioderna LED1 och LED2 
RP901 utför flera operationer vid ett larm. Vid normal 
funktion skall lysdioderna signalera som följer: 
 

A. LED2 Lyser röd när ett larm tas emot av repeatern. 
B. Sedan lyser LED1 röd när repeatern återsänder 

larmet samt ber sändaren att vänta på bekräftelse. 
C. När bekräftelse mottagits från mottagaren eller 

annan repeater sänds denna till sändaren.  
LED2 lyser då grönt. 

 

När sändningen är avslutad kommer LED 1 att lysa med 
fast grönt ljus, för att indikera att RP901 är klar att ta 
emot nästa larmsändning. 
 
 

  

Figur A - Repeaterns funktion 
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Rengöring 
RP901 kan göras rent med en mild tvållösning på en lätt fuktad trasa. 

 

Miljö: 
Produkten innehåller elektronik. När produkten är förbrukad får den inte kastas med vanligt hushållsavfall utan skall 
återvinnas som el-avfall. Kontakta din kommun om du inte vet var du kan lämna in el-avfall. 

 
 

Kontroll av täckningsområde 
Testa regelbundet att varje sändare i systemet når mottagaren i extremfallen eller när mottagaren är som längst 
ifrån sändaren. 
Vill du testa funktionen på en viss Repeater bör man bryta strömmen till övriga repeatrar och stänga av alla 
mottagare i systemet utom en. 
Placera sedan ut mottagaren (påslagen) och en sändare som är inprogrammerad i denna så att dom ej kan nå 
varandra utan repeater och placera repeatern i mitten mellan dessa. 
Koppla in repeatern till nätadaptern och testa.  
Kontrollera att repeatern fungerar som det beskrivs i avsnitt ” Lysdioderna LED1 och LED2”. 
Observera att man måste vara två personer för att kunna göra detta. 

 

Tekniska data 
 
Artikelnr: RP901 

Strömförsörjning: Nätadapter 5V micro USB 

Frekvens: 
Räckvidd: 

869,2125 MHz 
Upp till 1500 m vid fri sikt till RX900B mottagare (**) 
Upp till 500 m vid fri sikt till sändare. (**) 

Storlek: 130 x 90 x 31 (mm) 

Vikt: Ca 200 g inkl nätadapter 

Färg: Benvit 
 

**) Uppmätt utomhus med fri sikt mellan sändare och mottagare.  
Inomhus, är räckvidden reducerad.  
Kontrollera täckningsområdet som beskrivs i avsnittet "Kontroll av täckningsområde:".  

Täckningsområdet kan ökas med en repeater från KNOP's 900/901 serie. 

 
  
 
Rätt till ändringar förbihålles. 
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