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■ pasmo 80, 160, 450 MHz
■ 1500 kana∏ów
■ moc do 25W

Radiotelefon przewoêny 3805 to urzàdzenia o znakomitych parametrach
technicznych, niezawodne i oferujàce wszystkie funkcje niezb´dne do
sprawnej i pewnej komunikacji. Radiotelefon zosta∏ zaprojektowany do
pracy w trudnych warunkach. Dzi´ki odpowiedniej konstrukcji mo˝e byç
zamontowany na desce rozdzielczej samochodu. Gdy jednak miejsce na to
nie pozwala w kabinie mo˝na zainstalowaç samà p∏yt´ czo∏owà radiotelefonu a zespó∏ nadawczo-odbiorczy w odleg∏oÊci do 6 metrów np. w baga˝niku. Do radiotelefonu mo˝na pod∏àczaç wiele ró˝nych akcesoriów np.
dodatkowy mikrofon, w∏àcznik alarmu, dodatkowy przycisk PTT, przekaênik
w∏àczajàcy zewn´trzne urzàdzenia sygnalizacyjne. Wewn´trzny g∏oÊnik
umieszczony jest na p∏ycie czo∏owej radiotelefonu. U∏atwia to instalacj´
urzàdzenia w kabinie samochodu i zapewnia dobrà s∏yszalnoÊç komunikatów. W razie potrzeby mo˝na pod∏àczyç dodatkowy zewn´trzny g∏oÊnik
o wi´kszej mocy. Niespotykana w tej klasie urzàdzeƒ liczba kana∏ów
(a˝ 1500), du˝y graficzny wyÊwietlacz i dodatkowe akcesoria sprawiajà,
˝e radiotelefon spe∏nia wszelkie wymagania u˝ytkowników.
Dodatkowym atutem radiotelefonu 3805, wa˝nym zw∏aszcza dla u˝ytkowników z sektora bezpieczeƒstwa, jest mo˝liwoÊç utajnienia rozmów. Osiàga
si´ to poprzez zainstalowanie cyfrowego skramblera, 0187 lub 0188, produkowanego przez Radmor. Radiotelefony wyposa˝one w skramblery nie
tylko szyfrujà komunikaty g∏osowe ale równie˝ s∏u˝à do zarzàdzania siecià.

Dane techniczne:

■ wbudowany modem
■ selektywne wywo∏anie
■ wywo∏anie alarmowe
■ CTCSS/DCS
■ DTMF
■ VOX
■ skaning (przeszukiwanie kana∏ów)
■ voting (wybór kana∏u z najsilniejszym sygna∏em)

Parametr
Zakres cz´stotliwoÊci

Moc nadajnika
Liczba kana∏ów
Czu∏oÊç odbiornika
Odst´p sàsiedniokana∏owy
Zakres temperatury pracy
Stopieƒ ochrony
Wymiary
Waga

3805
66 ÷ 88 MHz
136 ÷ 174 MHz
400 ÷ 470 MHz
do 25 W
1500
0,28 μV
12,5 / 20 / 25 kHz
–30 ÷ 60 °C
IP54
185 x 182 x 70 mm
1,4 kg

Podstawowy zestaw eksploatacyjny:
■ zespó∏ nadawczo-odbiorczy
■ mikrofon
■ kable zasilajàce
■ rama do mocowania
Dodatkowe akcesoria:
■ g∏oÊnik zewn´trzny
■ mikrofon z klawiaturà DTMF
■ zasilacz sieciowy
■ przetwornica
■ anteny
UWAGA: Podane parametry nie majà charakteru wià˝àcej specyfikacji.
Firma zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych urzàdzenia.

piecz´ç sprzedawcy

■ mo˝liwoÊç zainstalowania skramblera

