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Radiotelefon doręczny

31014
■

pasmo 40 i 80 MHz

■

moc 0,5 ÷ 5 W

■

selektywne wywołanie

■

wywołanie alarmowe

■

duży wyświetlacz

■

CTCSS

■

IP 55

RADIOTELEFONY DORĘCZNE

Radiotelefon doręczny

31014

Radiotelefon doręczny 31014 to urządzenie łączące możliwości radiotelefonów profesjonalnych z przyjaznym interfejsem charakterystycznym dla telefonów komórkowych. Jest przeznaczony do pracy
w sieciach analogowych oraz cyfrowych eDMR. Jego funkcje i różne wykonania sprawiają, że jest on
niezawodnym środkiem łączności np. dla leśników czy wojskowych, w sytuacjach nie wymagających
łączności taktycznej, oraz dla wielu innych użytkowników.
Urządzenie dostępne jest w wykonaniach przeznaczonych do pracy w dwóch pasmach częstotliwości:
40 lub 80 MHz.
Trwała i ergonomiczna obudowa spełnia wymagania ochrony IP55 tj. urządzenie jest odporne na działanie pyłu oraz strugi wody. Radiotelefon jest prosty w obsłudze. Klawiatura alfanumeryczna z dużymi
klawiszami umożliwia obsługę urządzenia nawet w rękawicach. Wyświetlacz LCD dostarcza użytkownikowi wszystkich niezbędnych informacji. Dużym atutem jest zastosowanie zasilacza Li-Ion o dużej
pojemności, który umożliwia 20 godzin pracy radiotelefonu przy mocy 1W.
Parametry techniczne
Zakres częstotliwości
Typ modulacji
Ilość kanałów
Moc nadajnika
Czułość odbiornika
Odstęp sąsiedniokanałowy
Zakres temperatur pracy
Stopień ochrony
Wymiary
Waga
Zasilacz Li-Ion

30 ÷ 50 MHz
68 ÷ 88 MHz
analogowa i cyfrowa TDMA
do 200
0,5 ÷ 5 W
- 105 dBm
12,5 kHz
20 kHz
-10 ÷ +70 °C
IP55
65 x 160 x 37 mm
400 g
2600 mAh

Zestaw podstawowy:
■ zespół nadawczo-odbiorczy
■ zasilacz akumulatorowy
■ antena
■ urządzenie ładujące z zasilaczem
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