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GP360
Radiotelefon Uniwersalny
Ze wzgl´du na swà niespotykanà gdzie indziej uniwersalnoÊç, radiotelefon GP380 jest
niezb´dnym wyposa˝eniem w rozwijajàcych si´ firmach. W razie potrzeby mo˝na go
programowaç w terenie, w celu dodania lub usuni´cia funkcji. Czy to w b∏ocie na budowie,
czy na puszystym dywanie eleganckiego hotelu, najlepszym radiotelefonem jest
Radiotelefon Uniwersalny. On rozwija si´ wraz z u˝ytkownikiem.

Szeroka gama funkcji obejmuje:
wstawienia dodatkowych
• Sygnalizacj´
• Mo˝liwoÊç
Oprogramowanie radiotelefonu umo˝liwia
p∏ytek

•
•

•
•

•

sygnalizacj´ selektywnà Private Line™ i
5-cio tonowà.
Przeszukiwanie kana∏ów
Umo˝liwia nas∏uch ruchu na ró˝nych
kana∏ach i w∏àczanie si´ do rozmowy.
Kompresj´ g∏osu X-Pand™ i wyciszanie
Low Level Expansion
Zapewnia wyraênà i g∏oÊnà foni´ nawet w
najha∏aÊliwszym otoczeniu. Wyciszanie
Low Level Expansion umo˝liwia
osiàgni´cie dodatkowej poprawy jakoÊci
fonii poprzez redukcj´ szumów normalnie
s∏yszalnych podczas przerw w rozmowie.
Nadawanie uruchamiane g∏osem (VOX)
Mo˝liwoÊç pracy bez u˝ywania ràk przy
zastosowaniu zestawu nag∏ownego z
VOX, dost´pnego jako wyposa˝enie
dodatkowe.
Sygnalizacj´ ratunkowà
Umo˝liwia wys∏anie wezwania „na
ratunek“ do zaprogramowanego numeru
odbiorcy lub grupy odbiorców. Wezwanie
mo˝e zawieraç wczeÊniej nagranà
wiadomoÊç pozwalajàcà natychmiast
okreÊliç po∏o˝enie radiotelefonu lub innà
wiadomoÊç, na którà mo˝na szybko
zareagowaç.
Pomoc dla samotnego pracownika
Zwi´ksza bezpieczeƒstwo osób, które
muszà pracowaç samotnie bez
bezpoÊredniej asekuracji. Je˝eli
u˝ytkownik nie zareaguje na sygna∏
ostrzegawczy, radiotelefon samoczynnie
wchodzi w „ratunkowy“ tryb pracy.

•
•
•

•
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FunkcjonalnoÊç radiotelefonu mo˝na
zwi´kszyç w drodze dodania
nast´pujàcych p∏ytek, stanowiàcych
wyposa˝enie dodatkowe:
- p∏ytki szyfratora, zapewniajàcej poufnoÊç
rozmów,
- SmarTrunk II - umo˝liwiajàcej niedrogà
realizacj´ ∏àcznoÊci trunkingowej,
- Voice Storage – Rejestrator G∏osu,
umo˝liwiajàcego przechowywanie i
odtwarzanie wiadomoÊci g∏osowych.
„Szeptank´“
Funkcja dzi´ki, której osoba mówiàca
bardzo cicho do mikrofonu b´dzie przez
pozosta∏ych wyraênie s∏yszana.
Przekazywanie wywo∏aƒ
Umo˝liwia u˝ytkownikowi, który nie mo˝e
odbieraç wywo∏aƒ, przekierowanie ich na
inny radiotelefon.
Informacje u˝ytkowe
Na du˝ym, czternastoznakowym
wyÊwietlaczu alfanumerycznym znajduje
si´ wskaênik na∏adowania akumulatora i
poziomu sygna∏u. Przychodzàce
wywo∏ania sygnalizowane sà na
wyÊwietlaczu nazwà wywo∏ujàcego i
ró˝nymi sygna∏ami akustycznymi.
Prostot´ obs∏ugi
Czytelne menu i alfanumeryczny spis
telefonów/radiotelefonów umo˝liwiajà
prostà, intuicyjnà obs∏ug´ GP360.
Wywo∏ania typu status
U˝ytkownik mo˝e wys∏aç uprzednio
uzgodniony komunikat tekstowy bez
u˝ywania g∏osu.

Informacje o dost´pnoÊci konkretnych p∏ytek,
stanowiàcych wyposa˝enie dodatkowe, uzyskaç
mo˝na od autoryzowanego przedstawiciela
handlowego firmy Motorola.

GP360

Dane Techniczne Radiotelefonu GP360
Parametry ogólne

Nadajnik

Liczba kana∏ów

255

èród∏o zasilania

Akumulator 7.5V

Wymiary: wys. x szer. x g∏´b. (mm)
Ze standardowym akumulatorem NiMH
Z akumulatorem NiMH o podwy˝szonej
pojemnoÊci
Z akumulatorem NiCD
Z akumulatorem Lilon

*Cz´stotliwoÊç - Praca w ca∏ym zakresie cz´stotliwoÊci
Odst´p mi´dzykana∏owy

WysokoÊç bez pokr´te∏
137 x 57.5 x 37.5

Moc

136 - 174: 1-5W
403 - 470: 1-4W
±2.5 kHz @ 12.5 kHz
±4.0 kHz @ 20 kHz
±5.0 kHz @ 25 kHz

428
508
458
358

Przeci´tny czas eksploatacji przy cyklu @5/5/90:
Ze standardowym akumulatorem NiMH
Z akumulatorem NiMH o podwy˝szonej
pojemnoÊci
Z akumulatorem NiCD
Z akumulatorem Lilon

Przydêwi´ki i szumy FM

Ma∏a Moc
11 godzin

Du˝a Moc
8 godzin

14 godzin
12 godzin
11 godzin

11 godzin
9 godzin
8 godzin

>40 dB typowe

Promieniowanie niepo˝àdane

<-36 dBm <1 GHz
<-30 dBm >1 GHz

T∏umienie kana∏u sàsiedniego

<-60 dB @ 12.5 kHz
<-70 dB @ 20/25 kHz

Pasmo akustyczne (300 - 3000 Hz)

+1 do -3 dB

Zniekszta∏cenia akustyczne

Uszczelnianie:

Spe∏nia testy odpornoÊci na deszcz wed∏ug norm
MIL STD 810 C/D /E oraz IP54

Wstrzàsy i drgania:

OdpornoÊç na nara˝enia mechaniczne wy˝sza
ni˝ normy MIL STD 810-C/D /E oraz TIA/EIA 603

Py∏ i wilgotnoÊç:

OdpornoÊç na dzia∏ania Êrodowiska wy˝sza
ni˝ normy MIL STD 810-C/D /E oraz TIA/EIA 603

<3%

Odbiornik
*Cz´stotliwoÊç - Praca w ca∏ym zakresie
cz´stotliwoÊci

VHF: 136-174 MHz
UHF: 403-470 MHz

Odst´p mi´dzykana∏owy

12.5/20/25 kHz
±2.5 ppm

StabilnoÊç cz´stotliwoÊci
(-25°C to +55°C, +25° Ref.)

Military Standards 810 C, D, & E
810C
Metody
Procedury

Metody

810D
Procedury

810E
Metody
Procedury

Niskie ciÊnienie

500,1

1

500,2

2

500,3

2

Wysoka temperatura

501,1

1,2

501,2

1,2

501,3

1,2

Niska temperatura

502,1

1

502,2

1,2

502,3

1,2

Szok termiczny

503,1

1

503,2

1

503,3

1

Promieniowanie
s∏oneczne

±2.5 ppm

Maksymalna dewiacja

Waga: (g)
Ze standardowym akumulatorem NiMH
Z akumulatorem NiMH o podwy˝szonej
pojemnoÊci
Z akumulatorem NiCD
Z akumulatorem Lilon

Norma MIL-STD

12.5/20/25 kHz

StabilnoÊç cz´stotliwoÊci
(-25°C to +55°C, +25° Ref.)

137 x 57.5 x 40.0
137 x 57.5 x 40.0
137 x 57.5 x 33.0

VHF: 136-174 MHz
UHF: 403-470 MHz

Czu∏oÊç (12 dB SINAD) EIA

0.25 µV typowe

Czu∏oÊç (20 dB SINAD) ETS

0.50 µV typowe

Intermodulacja EIA

70 dB

SelektywnoÊç sàsiedniokana∏owa

>60 dB @ 12.5 kHz
>70 dB @ 20/25 kHz

T∏umienie sygna∏ów paso˝ytniczych

>70 dB

Nominalna moc akustyczna
505,1

1

505,2

1

505,3

1

Deszcz

506,1

1,2

506,2

1,2

506,3

1,2

WilgotnoÊç

507,1

2

507,2

2,3

507,3

2,3

S∏ona mg∏a

509,1

1

509,2

1

509,3

1

Pasmo akustyczne (300 - 3000 Hz)

Py∏

510,1

1

510,2

1

510,3

1

Promieniowanie paso˝ytnicze

Drgania

514,2

8,10

514,3

1

514,4

1

Wstrzàsy

516,2

1,2,5

516,3

1,4

516,4

1,4

0.5W

Zniekszta∏cenia akust. przy maks. mocy akust.

<3% typowe

Przydêwi´ki i szumy

>40 dB @ 12.5 kHz
>50 dB @ 20/25 kHz
+1 do -3 dB
<-57 dBm <1 GHz
<-47 dBm >1 GHz
ETS 300 086

Dane dla +25°C je˝eli inaczej nie sprecyzowano

* Mo˝liwoÊç zastosowania uzale˝niona od przepisów i uregulowaƒ prawnych w konkretnych krajach.
Specyfikacje mogà ulec zmianie bez uprzedzenia i nie majà charakteru wià˝àcej specyfikacji.
Wszystkie podane parametry sà typowe. Radiotelefony spe∏niajà obowiàzujàce wymagania regulacyjne.
Zgodne z Dyrektywà EC 89/336/EEC.
Zgodne z normà ETS 300 113.
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Tylko oryginalne akcesoria i akumulatory firmy Motorola zapewnià najwy˝szà sprawnoÊç, niezawodnoÊç i jakoÊç. Dodatkowe
informacje znajdujà si´ w broszurze „Akcesoria do Professional Radios Series“.
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