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R A D I O S

GM360:
Radiotelefon Uniwersalny
Ze wzgl´du na swà niespotykanà uniwersalnoÊç, radiotelefon GM360 jest niezb´dnym
wyposa˝aniem w rozwijajàcych si´ firmach. Jego g∏ównym atutem jest mo˝liwoÊç
dostosowania do aktualnych potrzeb – w razie koniecznoÊci radiotelefon ten mo˝na
∏atwo zaprogramowaç w terenie, dodajàc lub usuwajàc pewne funkcje.
UniwersalnoÊç modelu GM360 pomaga utrzymaç
wydajnoÊç produkcji na najwy˝szym poziomie bez
wzgl´du na tempo rozwoju firmy.

Szeroka gama funkcji obejmuje:
● Sygnalizacj´

Oprogramowanie radiotelefonu
umo˝liwia sygnalizacj´ selektywnà
Private Line™ i 5-cio tonowà.
● Sygnalizacj´ ratunkowà

Umo˝liwia wys∏anie wezwania "na
ratunek" do zaprogramowanego
numeru odbiorcy lub grupy odbiorców.
● 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.
● Alarm zewn´trzny

Aktywuje klakson i / lub Êwiat∏a
pojazdu po odebraniu wezwania,
dzi´ki czemu u˝ytkownik zauwa˝y
po∏àczenie, nawet je˝eli znajdzie si´
poza samochodem.
● Informacje u˝ytkowe

Czternastoznakowy wyÊwietlacz
alfanumeryczny zawiera ikony

programowania i informowania o trybie
pracy urzàdzenia. Przychodzàce
wywo∏ania sygnalizowane sà nazwà
wywo∏ujàcego i sygna∏ami
akustycznymi. Mo˝liwe jest ustawienie
ró˝nych tonów alarmu na wielu
poziomach g∏oÊnoÊci.
● Prostot´ obs∏ugi

sposób, na przyk∏ad do sterowania
automatycznà sekretarkà.
● Praca w trybie megafonu

Mo˝esz wykorzystaç radiotelefon w
funkcji megafonu dodajàc do niego
zewn´trzny g∏oÊnik oraz przycisk
montowany i zaprogramowany przez
autoryzowanego dealera.

Rapidcall™ – wybieranie numerów
● Przycisk pami´ci programu
jednym przyciskiem, czytelne menu i
U˝ytkownik lub dealer mo˝e zaproalfanumeryczny spis telefonów / radiogramowaç maksymalnie dwa przyciski
telefonów umo˝liwiajà prostà, intuicyjnà
pami´ci, co umo˝liwi szybki dost´p do
obs∏ug´ GM360.
cz´sto u˝ywanych kana∏ów.
● Wywo∏ania typu status
● Wyciszanie radia w samochodzie
U˝ytkownik mo˝e wys∏aç uprzednio
Automatycznie wycisza samochodowy
uzgodniony komunikat tekstowy bez
system audio, aby umo˝liwiç odebranie
u˝ywania g∏osu.
i wys∏anie komunikatu bez zak∏óceƒ.
● DTMF
● ZdolnoÊç przesy∏ania danych
Umo˝liwia wykonywanie po∏àczeƒ
Specjalna g∏owica umo˝liwia
telefonicznych, je˝eli radiotelefon
umieszczenie modemu wewnàtrz
posiada dost´p do systemu teleforadiotelefonu. Urzàdzenie to mo˝e
nicznego i wyposa˝ony jest w mikrofon
zostaç równie˝ pod∏àczone
z klawiaturà. Mo˝liwe jest tak˝e
zewn´trznie.
zastosowanie tonów DTMF w inny

Funkcje dodatkowe to:
● Skanowanie kana∏ów
● Nadawanie uruchamiane g∏osem

(VOX)

● Kompresja g∏osu X-Pand oraz

wyciszanie Low Level Expansion

● Przekazywanie wywo∏aƒ
● Mo˝liwoÊç wstawienia dodatkowych

p∏ytek*

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

Dane Technicze Radiotelefonu GM360
Parametry Ogólne
Parametry
*Zakres cz´stotliwoÊci:

UHF

LB1, LB2, LB3

136-174 MHz

403-470 MHz

29.7-36.0 MHz
36.0-42.0 MHz
42.0-50.0 MHz

±2.5 ppm

±2 ppm

±5.0 ppm

StabilnoÊç cz´stotliwoÊciowa (-30°C do +60°C,
temp. odniesienia +25°C)
Liczba kana∏ów

12.5/20/25 kHz

Moc wyjÊciowa

1-25W

1-25W

40-60W

13,2V pr. sta∏ego (10,8 - 15,6V pr. sta∏ego) minus na masie samochodu

Wymiary:
d∏ug. x szer. x wys.
UHF/VHF 1-25W
LB 40-60W

VHF

-40 dB przy 12.5 kHz
-45 dB przy 20/25 kHz

Promieniowanie
niepo˝àdane

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

T∏umienie kana∏u
sàsiedniego

-60 dB przy 12.5,
-70 dB przy 20/25 kHz

Pasmo akustyczne
(300 - 3000 Hz)

3% typowe

Odbiornik
VHF

Spe∏nia MIL STD 810-C/D /E
i TIA/EIA 603

WilgotnoÊç:

Spe∏nia MIL STD 810-C/D /E
i TIA/EIA 603

SelektywnoÊç
sàsiedniokana∏owa (ETS)
T∏umienie sygna∏ów
paso˝ytniczych (ETS)

>65 dB; >70 dB dla stacji bazowej >65dB
80dB przy 25 kHz
75dB przy 20 kHz
65dB przy 12.5 kHz

810C
Metody
Procedury

810D
Metody
Procedury

Metody

810E
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

2

502.2

1,2

502.3

1,2

Szok termiczny

503.1

1

503.2

1

503.3

1

Promieniowanie
s∏oneczne

505.1

1

505.2

1

505.3

1

Deszcz

506.1

2

506.2

2

506.3

2

WilgotnoÊç

507.1

2

507.2

2,3

507.3

3

S∏ona mg∏a

509.1

1

509.2

1

509.3

1

Py∏

510.1

1

510.2

1

510.3

1

Drgania

514.2

8,10

514.3

1

514.4

1

Wstrzàsy

516.2

1,2,5

516.3

1

516.4

1

75 dB przy 25 kHz
70 dB przy 20 kHz
65 dB przy 12.5 kHz

80 dB przy 20/25 kHz
75 dB przy 12.5 kHz

Nominalna moc)
akustyczna (ETS)

Military Standards 810 C, D i E

LB1, LB2, LB3

0.30µV (0.22 µV typowe)

Intermodulacja (ETS)

Spe∏nia MIL STD 810-C/D /E
i TIA/EIA 603

Py∏:

Norma MIL-STD

UHF

Czu∏oÊç (12dBSINAD):
(ETS)

Zgodne z IP54

Wstrzàsy i drgania:

-26 dBm

+1 do -3dB

Parametry

-30 do 60°C

Uszczelnianie:

LB1, LB2, LB3

±2.5 kHz przy 12.5 kHz
±4.0 kHz przy 20 kHz
±5.0 kHz przy 20/25 kHz

1400g
2064g

Zakres temperatur
roboczych

UHF

Maksymalna dewiacja

Zniekszta∏cenia akustyczne
przy 1000 Hz, 60%
maksymalnej dewiacji

186mm x 179mm x 59mm (dodaç 9mm na potencjometr)
250mm x 179mm x 59mm (dodaç 9mm na potencjometr)

Waga:
Niska moc (1-25W)
Wysoka moc (40-60W)

Parametry

Przydêwi´ki i szumy

255

Odst´p mi´dzykana∏owy
Zasilanie

Nadajnik

VHF

75 dB przy 20/25 kHz 80 dB przy 20/25 kHz
70 dB przy 12.5 kHz 75 dB przy 12.5 kHz
3W wewn´trzny
7,5W i 13W zewn´trzny

Zniekszta∏cenia akustyczne
przy dêwi´ku nominalnym

3% typowe

Przydêwi´ki i szumy

-40 dB przy 12.5 kHz
-45 dB przy 20/25 kHz

Pasmo akustyczne
(300 - 3000Hz)

+1 do -3dB

Promieniowanie
paso˝ytnicze
zgodnie z FFC rozdz. 15

80 dB przy 25 kHz
75 dB przy 20 kHz
65 dB przy 12.5 kHz

-57 dBm <1 GHz
-47 dBm >1 GHz

*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.
Zgodny z Dyrektywà EC 89/336/EEC
Zgodne z normà ETS 300 113
Bli˝sze informacje o tym w jaki sposób ∏àcznoÊç przez Professional Radios Series mo˝e dostarczyç korzyÊci Paƒstwa

Tylko oryginalne akcesoria i akumulatory firmy Motorola zapewniajà najwy˝szà sprawnoÊç, niezawodnoÊci i jakoÊci.
Dodatkowe informacje znajdujà si´ w broszurze ”Akcesoria do Professional Radios Series“.
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