
RPT 230 / RPT 12 R E P E T O R

M A N U A L

Repetorul AURATON RPT este utilizat pentru a amplifica semnalul de la
emițător la un receptor fără modificarea semnalului în scopul de a mări
distanţa de comunicare a transmiţătorului radio. 

de ex. într-o hală mare de producţie în care receptorul este în afara razei de
acţiune a transmiţătorului sau într-o clădire cu mai multe etaje unde ziduri
groase împiedică transmiterea între emițător și receptor.

Principiul de funcționare a repetorului AURATON RPT
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Puteţi realiza un lanţ de până la  8 Repetoare. Fiecare repetor AURATON RPT
primește automat semnalul de la un alt repetor și-l transmite fără nici o
modificare  suplimentară către utilizator. 
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legendă

LED-ul luminează verde – repetorul în aşteptarea pachetului de date. 
LED-ul clipeşte în culoarea verde – repetorul așteaptă sincronizarea cu 
dispozitive - (capitolul: “Sincronizarea dispozitivelor AURATON LMS cu
repetoare AURATON RPT”).

LED-ul clipeşte în culoarea roşie - repetorul aşteaptă un semnal de 
întrerupere a sincronizării  –  (capitolul: „Întreruperea sincronizării 
dispozitivului cu repetorul AURATON RPT”).

LED-ul clipește alternativ roșu și verde pentru 1-2 secunde - Repetorul 
primește / transmite un pachet de date.

LED-ul clipește permanent  alternativ roșu și verde:

ALARMĂ - Legătura cu unul dintre dispozitivele sincronizate a fost întreruptă
Dacă timp de 35 de minute AURATON RTP nu primește un 
pachet de date de la un aparat asociat, atunci semnalează 
intermitent cu roșu și verde.

RESET - repetorul şterge toate setările efectuate pentru dispozitivele
sincronizate - (capitolul: „RESET Ştergerea din memorie a 
tuturor dispozitivelor sincronizate cu repetorul AURATON RPT)

Legendă - descrierea diodelor de semnalizare

orificiu pentru şurubul de 
fixare a repetorului pe perete

orificiu pentru şurubul de 
fixare a repetorului pe perete

Descrierea repetorului AURATON RPT 230/12
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Mod de montare a repetorului AURATON RPT

capacul de protecţie

Atenţie: în timpul montării repetorului AURATON RPT alimentarea cu 
energie electrică trebuie oprită. Se recomandă ca montarea
repetorului să fie executată de către un specialist.

ATENŢIE: În instalaţia clădirii trebuie să existe un întrerupător şi o 
protecţie la supracurent.

2. Scoateţi dispozitivul de prindere

3. Conectaţi cablurile de alimentare la 
bornele conectorului de alimentare
respectând condiţiile de securitate.

4. După conectarea cablului, dvs. trebuie
să-l fixaţi cu „dispozitivul de fixare a
cablului” şi să înşurubaţi capacul de
protecţie al repetorului AURATON RPT.
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Pentru a fixa repetorul AURATON RPT pe perete trebuie să:
1) Scoateţi capaele de protecţie din partea de sus şi de jos repetorului.
2) Marcaţi pe perete situarea orificiilor pentru şuruburile de fixare.
3) În locurile marcate efectuaţi găurile cu diametrul corespunzător 

diblurilor ataşate la pachet (5mm).
4) Introduceţi diblurile în găurile efectuate.
5) Înşurubaţi şuruburile, în aşa mod încât acestea să fixeze bine repetorul 

RPT

Fixarea repetorului RPT pe perete

Atenţie: Dacă peretele este din lemn, nu este nevoie să utilizaţi diblurile.
Faceţi două găuri cu diametrul de 2,7 mm în loc de 5 mm şi fixaţi şuruburi
direct în lemn.

AURATON RPT 230

orificiu pentru şurubul de fixare
a repetorului la perete

orificiu pentru şurubul de fixare a
repetorului la perete

Atenţie: Nu introduceţi repetorul RPT în carcase din metal (de ex. cutie de
montaj, carcasa din metal a cuptorului), pentru a nu perturba funcţionarea
receptorului. 

AURATON RPT 230

3. Finalizarea corectă a procesului de sincronizare este semnalată de LED-
ul repetorului AURATON RPT atunci când acesta încetează să lumineze
intermitent, iar repetorul îşi reia modul normal de lucru. 

În cazul apariţiei unor erori trebuie să repetaţii paşii 1 şi 2. În cazul în care
problema persistă, trebuie să resetaţi toate dispozitivele prin apăsarea
butonului RESET al repetorului RPT (vezi „RESET – Ştergerea din memorie
a tuturor dispozitivelor sincronizate cu repetorul RPT”) şi reîncepeţi procesul
de sincronizare.

ATENŢIE: Un repetor AURATON RPT se poate sincroniza cu mai
multe dispozitive LMS (max 64).

Sincronizarea dispozitivului LMS cu
repetorul AURATON RPT

1. Sincronizarea repetorului AURATON RPT cu un
dispozitiv LMS (de ex. regulatorul de temperatură
AURATON 2025 RTH sau T-1 RTH) se iniţiază prin
apăsarea butonului aflat în  partea stângă
(triunghiul          verde - ) a repetorului RPT, timp
de cel puţin 2 s., până în momentul când LED-ul
verde va începe să lumineze intermitent. 
Repetorul AURATON RPT aşteaptă 120 de
secunde pentru sincronizare, iar după scurgerea
timpului dispozitivul îşi va relua modul normal
de lucru

2. Pe timpul cât LED-ul luminează intermitent, apăsați “Butonul Sincronizare”
de pe dispozitivul cu care doriți să se sincronizeze repetorul și țineți apăsat
timp de cel puțin 2 secunde. (modul exact de sincronizare este descris in
instrucţiunea fiecărui dispozitiv LMS). 

LED

ATENŢIE: Dispozitivul LMS (de exemplu transmiţătorul AURATON 2025
RTH), ar trebui să fie sincronizat anterior cu un dispozitiv (de
ex. AURATON RTH), şi numai apoi cu repetorul AURATON
RPT.  (Instrucțiunile detaliate privind asocierea transmițătorului
cu receptorul sunt ataşate separat la fiecare dispozitiv 

Sincronizarea dispozitivului LMS cu mai
multe repetoare - funcționarea în „lanț”

Lanţul poate conţine până la maxim 8 repetoare

În acest caz, pur și simplu sincronizaţi cu un  dispozitiv LMS
(de exemplu, AURATON 2025 RTH), numai un repetor, cel
mai apropiat repetor AURATON RPT.

Fiecare următor repetor AURATON RPT recepționează automat
semnalul de la repetorul precedent și-l transmite fără nici o
configurare suplimentară din partea utilizatorului.
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Ştergerea dispozitivului din memoria

repetorului AURATON RPT

1. Ştergerea dispozitivului din memoria
repetorului AURATON RPT  se iniţiază
prin apăsarea butonului din dreapta
ştergere (triunghiul       roşu )de pe
repetor, timp de cel puţin 2 s., până la
momentul când ledul roşu va începe să
lumineze intermitent.

Nota: Repetorul rămâne în regimul de
ştergere timp de 120 s., după care îşi reia
modul normal de lucru.

LED

2. Pe timpul cât LED-ul roşu luminează intermitent la repetorul AURATON
RPT, apăsați butonul “sincronizare ” de pe dispozitivul pe care doriți să-l
desincronizaţi și țineți-l apăsat timp de cel puțin 2 secunde. (instrucțiunea
exactă de desincronizare este inclusă în manualul fiecărei unităţi LMS).

3. Finalizarea corectă a procesului de ştergere din memorie este semnalată
în momentul în care LED-ul roşu de pe repetorul AURATON RTH încetează 
semnalizarea intermitentă, iar repetorul îşi reia modul normal de lucru. 
În cazul apariţiei unor erori trebuie să repetaţii paşii 1 şi 2.

Receptor



Semnalizarea funcţionării şi a parimirii 
pachetului de date

Fiecare recepție a transmisiei radio de către repetorul AURATON RPT
este indicată printr-o schimbare temporară de culoare a LED-lui în
portocaliu.

RESET – Ştergerea din memorie a tuturor
dispozitivelor sincronizate cu repetorul
AURATON RPT

Pentru a şterge din memorie toate dispozitivele
sincronizate cu repetorul RPT trebuie să ţineţi apăsate
                   concomitent butonul de sincronizare şi
butonul de ştergere din memorie timp de cel puţin 5 s,
până la momentul când LEDurile roşu şi verde vor
începe să lumineze intermitent, alternativ. Atunci
eliberaţi butoanele. 

Încheierea cu succes a procesului de ştergere este
semnalizat după cca. 2 s. prin aprinderea ledului
verde şi , pe urmă prin stingerea acestuia.

AURATON RTH

Informații și comentarii suplimentare
źÎn caz de pană de curent repetorul AURATON RPT este oprit. Repetorul

va aștepta un semnal de la transmițătoarele asociate (acest semnal ar
trebui să ajungă în cel mult 5 minute după restabilirea alimentării). După
ce a primit un  semnal repetorul AURATON RPT intra în funcționarea
normală.

ź Când la receptor ajunge direct semnalul emiţătorului iar repetorul repetă
şi el semnalul, la receptor ajunge doar un singur pachet de date deoarece
de la emiţător semnalul ajunge direct la receptor mai repede.
O astfel de situație poate apărea, de exemplu cand ai o acoperire slabă
de la emițător la receptor și este instalat suplimentar un repetor AURATON 
RPT pentru a avea o transmisie constantă. Receptorul poate primi
pachete de la emițător și repetor de diferite puteri ale semnalului. Într-o 
astfel de situație variaţia puterii semnalului este normală.

ź Nu dispuneţi repetorul AURATON RPT într-o carcasă metalică (de
exemplu cutie de montaj, carcasa metalică a cuptorului), pentru a nu
se perturba funcţionarea acestuia.

RPT

Exemple de configurare
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Verificarea stării diode LED 

Alimentare AURATON RPT 230 230 V AC, 50Hz

Alimentare AURATON RPT 12 12 V DC

Frecvenţa de lucru RTH: 868MHz

Distanţa de operare RTH: într-o clădire tipică,  construcție cu ziduri 
standard - aproximativ 30 m
în aer liber - la 300m

Date tehnice

Reciclarea produsului
Dispozitivele sunt marcate cu simbolul tomberonului de deşeuri barat.
În conformitate cu Directiva Europeana 2002/96/CE şi Legea privind
echipamentele electrice şi electronice, aceste semne informează că
acest echipament, după perioada de exploatare, nu poate fi colectat
împreună cu alte deşeuri menajere.

Utilizatorul este obligat să-l predea la centrul de colectare al
echipamentului electric şi electronic.

www.auraton.pl
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