SERIA COMMERCIAL
RADIOTELEFONÓW
PRZEWOèNYCH

RADIOTELEFON
PRZEWOèNY, KTÓRY
DOSKONALE PASUJE
DO TWOJEJ PRACY,
BUD˚ETU I POJAZDU

Opierajàc si´ na 75 letnim
doÊwiadczeniu na rynku systemów
∏àcznoÊci, Motorola wprowadzi Ci´
w przysz∏oÊç radiotelefonów serià
Commercial. Seria Commercial
sk∏ada si´ z czterech nowych
przewoênych radiotelefonów, które
mo˝na instalowaç w samochodach
lub jako stacje bazowe; zawiera tak˝e
radiotelefony przenoÊne stworzone
dla grup roboczych, które bez
wzgl´du na miejsce pracy muszà mieç
zapewnionà sta∏à ∏àcznoÊç.

Z serià Commercial Motorola zawsze
masz otwarte ∏àcza komunikacyjne
CM140 ORAZ CM340

Jednocyfrowy wyÊwietlacz, do 10 kana∏ów oraz
dwa programowalne przyciski (pozwalajàce na
zaprogramowanie do czterech funkcji) czynià radiotelefon ∏atwym w obs∏udze.
CM160 ORAZ CM360

Radiotelefony z serii
Commercial to jedne
z najmniejszych radiotelefonów przewoênych na rynku,
charakteryzujàce si´
mocnà i wytrzyma∏à
konstrukcjà. Seria
Commercial oferuje
u˝ytkownikom dêwi´k
oraz jakoÊç, która ich
nie zawiedzie.

Radiotelefony przeznaczone dla osób bardziej
wymagajàcych, posiadajà oÊmioznakowy wyÊwietlacz oraz do 64 lub 100 kana∏ów (zale˝nie od
protoko∏u sygnalizacji radiotelefonu*). CM160
posiada do czterech programowalnych przycisków
(pozwalajàcych na zaprogramowanie do oÊmiu
funkcji), a CM360 posiada trzy przyciski (pozwalajàce na zaprogramowanie do szeÊciu funkcji).
Dodatkowe w∏aÊciwoÊci, jak szyfrowanie szczególnie chronionych wiadomoÊci czy mo˝liwoÊç
przesy∏u danych, mogà zostaç dodane do CM160
oraz CM360 poprzez zastosowanie dodatkowych
p∏yt PRIOS, dostarczanych przez partnerów Motorola. P∏yty te pozwalajà tak˝e na wprowadzenie
osobistych ustawieƒ u˝ytkownika, aby w pe∏ni
wykorzystaç mo˝liwoÊci radiotelefonu.
* Niektóre w∏aÊciwoÊci zale˝à od wybranego protoko∏u komunikacji. Do
serii Commercial dost´pne sà protoko∏y 5 Tone / PL oraz MDC / PL.
Pozwól swojemu Autoryzowanemu Dealerowi zaprezentowaç najbardziej
odpowiednie dla Ciebie rozwiàzanie

JAKOÂå I NIEZAWODNOÂå

Zaprojektowane i zbudowane zgodnie z bardzo
wymagajàcymi standardami amerykaƒskimi MIL
spec 810F oraz przewy˝szajàce surowe normy
Êrodowiskowe IP54, wszystkie radiotelefony serii
Commercial przesz∏y Testy Zm´czeniowe Motorola odpowiadajàce pi´ciu latom intensywnego
u˝ytkowania.
Technologia kompresji g∏osu Motorola, pod nazwà
X-Pand™ oferuje u˝ytkownikom doskona∏à jakoÊç
dêwi´ku – wystarczy tylko dotknàç przycisk.
CIÑG¸A KOMUNIKACJA

Funkcja obejÊcia przekaênika pozwala u˝ytkownikom na sta∏y kontakt nawet wówczas, gdy
przekaênik na danym terenie nie pracuje, bàdê
u˝ytkownicy sà poza jego zasi´giem. ObejÊcie
przekaênika jest szczególnie u˝yteczne w miejscach, gdzie zasilanie radioprzekaênika zawodzi
– najcz´Êciej wtedy, gdy ∏àcznoÊç jest najbardziej
potrzebna.
MO˚LIWOÂå OSZCZ¢DZANIA

Radiotelefony serii Commercial, jedne z najmniejszych na rynku, oferujà nie tylko niezwykle du˝y zakres mo˝liwoÊci, ale pozwalajà tak˝e
u˝ytkownikom starszych modeli, takich jak GM300,

MOTOROLA DOSTARCZA
TWOJEJ FIRMIE
NARZ¢DZIA DO
KOMUNIKACJI

na zaprogramowanie radiotelefonu, tak aby pracownik zg∏asza∏ si´ w okreÊlonych odst´pach czasu. JeÊli u˝ytkownik nie mo˝e odpowiedzieç, zostaje uruchomiona odpowiednia procedura. W przypadku kradzie˝y radiotelefonu z samochodu, mo˝e
zostaç on zablokowany, a w przypadku odzyskania
go – odblokowany.
KOMUNIKACJA „DO CELU“

Selektywne wywo∏anie pozwala u˝ytkownikom na
komunikacj´ „jeden do jednego“, bez zak∏ócania
pracy reszty zespo∏u, zw∏aszcza w przypadku
zaistnienia specyficznej sytuacji. CM360 posiada
tak˝e identyfikacj´ wywo∏ujàcego u˝ytkownika, a w
przypadku, gdy po∏àczenie nie mo˝e zostaç odebrane, identyfikacja wywo∏ujàcego u˝ytkownika
b´dzie zachowana w pami´ci i gotowa do wykorzystania w odpowiednim czasie.

Kieszeƒ do
radiotelefonu

Mikrofon nabiurkowy

UNIWERSALNA INSTALACJA

GM350 czy GM900,
na wykorzystanie posiadanych akcesoriów,
oszcz´dzajàc tym
samym czas
i pieniàdze.
Wszystkie radiotelefony
sà dostarczane wraz z
mikrofonem, uchwytem
monta˝owym oraz przewodem zasilajàcym.
¸ATWY DO U˚YCIA

Radiotelefony posiada-

jà intuicyjne menu oraz
du˝e, dobrze oznakowane przyciski. Posiadajà, zale˝nie od modelu, prosty, jednocyfrowy
wyÊwietlacz, lub oÊmioznakowy wyÊwietlacz
z 10 ikonami.
OCHRONA
U˚YTKOWNIKA I
WYPOSA˚ENIA

Najwa˝niejszym celem
jest bezpieczeƒstwo
pracowników. Z tà
myÊlà wyposa˝ono
radiotelefon w „system
bezpieczeƒstwa“. Gdy
pojawia si´ potrzeba
wezwania kolegów
lub bazy wystarczy
przycisnàç tylko jeden
przycisk.
Funkcja „Samotnego
Pracownika“ pozwala

Radiotelefony serii Commercial sà zgodne z normà DIN dotyczàcà monta˝u w pojazdach oraz oferujà ró˝ne opcje instalacji. Zabezpieczeniem przed
kradzie˝à jest mo˝liwoÊç szybkiego wyjmowania
radiotelefonu, kiedy nie jest on u˝ywany. Dodatkowà ochronà jest zamkni´cie na klucz, które
zapobiega nieautoryzowanemu wyj´ciu radiotelefonu. Dost´pny jest tak˝e uchwyt ze zintegrowanym
g∏oÊnikiem przeznaczony do u˝ytkowania w punktach zarzàdzania i kontrolnych.

Mikrofon z klawiaturà

INTELIGENTNE I INDYWIDUALNE

Seria Commercial jest wspierana przez szeroki
wybór akcesoriów. Zawierajà one mikrofony, przyciski PTT montowane na kierownicy lub przyciski
no˝ne dla bezpiecznego u˝ywania przez kierowców.

Mikrofon „Mag One”

INNE W¸AÂCIWOÂCI

Usuwanie kana∏ów niepo˝àdanych
Monitoring
Skanowanie
Uniwersalna seria Commercial jest szczególnie
przydatna dla nast´pujàcych rynków: firmy transportowe, przewozowe, kurierskie oraz dostawcze,
w których szybki przep∏yw informacji determinuje
prawid∏owe funkcjonowanie. Opcje monta˝u
pozwalajà na szybkie i ∏atwe wyj´cie radiotelefonu,
gdy nie jest on u˝ywany. Dla organizacji rolniczych
i s∏u˝b ochrony Êrodowiska – samotni pracownicy
sà chronieni poprzez wbudowany system
bezpieczeƒstwa, wi´c pomoc lub rada kolegów
jest dost´pna dzi´ki naciÊni´ciu jednego przycisku.
Podczas dzia∏aƒ w∏adz lokalnych, komunikacja
„jeden do jednego“ jest optymalna dla ∏àcznoÊci
pomi´dzy zarzàdzajàcym a podw∏adnym, bez
koniecznoÊci absorbowania innych pracowników.

Podstawa nabiurkowa
bez g∏oÊnika

Zewn´trzny g∏oÊnik
13W

Zamkni´cie na klucz

DANE TECHNICZNE
Dane techniczne

Mid Band

VHF

IloÊç kana∏ów

CM340 10, CM360 100

Cz´stotliwoÊç

66-88MHz

Moc wyjÊciowa

1-25W

UHF

CM140 8, CM160 64, CM340 10, CM360 100
VHF2 146-174MHz

UHF1 403-440MHz
UHF2 438-470MHz

1-25W, 25-45W

1-25W, 25-40W

Odst´p mi´dzykana∏owy

12.5 / 20 / 25KHz

Wymiary (Wys. x Szer. x D∏ug.)

44x169x118 mm

Masa

1.02Kg

Z∏àcze antenowe

BNC

Pobór pràdu – spoczynek

0.3A

– Odbiór przy g∏oÊniku
zewn´trznym 8ohm

1.5A

– Nadawanie (25W, max)

Odbiornik

7A

8A

Mid Band

VHF

StabilnoÊç cz´stotliwoÊci
(-30 st. C + 60 st. C, +25 st. C)

0.35µV (12.5KHz)
60dB (12.5KHz)
70dB (25KHz)

65dB (12.5KHz)
75dB (25KHz)

60dB (12.5KHz)
70dB (25KHz)

70dB

75dB

70dB

Moc dêwi´ku (zewn´trzny g∏oÊnik
4 ohm)

HMN3596A
HMN1035C
MDRMN5018A
MDRMN5029A
MDRMN5019A
MDREX4617A

4W wewn´trzny 13W zewn´trzny

Zniekszta∏cenia dêwi´ku
-40dB (12.5KHz)
-45dB (25KHz)

-40dB (12.5KHz)
-45dB (25KHz)

GMMN4065A
RLN4856A
RLN4857A
RLN4858A

-35dB (12.5KHz)
-40dB (25KHz)

TIA603

T∏umienie kana∏u sàsiedniego

-57dBm < 1GHz,

Mid Band

StabilnoÊç cz´stotliwoÊci
( -30 st. C + 60 st. C, +25 st. C)

-47dBm > 1GHz

VHF

RLN4836AR

FTN6083A
GLN7324A
GLN7317A
GLN7341A
RLN4779A

±2.5ppm

±2.5KHz (12.5KHz) ±4KHz (20KHz) ±5KHz (25KHz)

Dewiacja nominalna

-40dB (12.5KHz)
-45dB (25KHz)

-40dB (12.5KHz)
-45dB (25KHz)

Emisje niepo˝àdane

-36dBm < 1GHz

-30dBm > 1GHz

T∏umienie kana∏u sàsiedniego

-60dB (12.5KHz)

-70dB (25KHz)

Odpowiedê audio

-35dB (12.5KHz)
-40dB (25KHz)

Mocowanie DIN
Niskoprofilowy uchwyt monta˝owy
Wysokoprofilowy uchwyt monta˝owy
Kieszeƒ do radiotelefonu
Zamkni´cie na klucz

Rozwiàzania „na biurko“
HMN3000B
RLN5390A
RLN5391A

TIA603

Zniekszta∏cenia dêwi´ku

Mikrofon dookólny z os∏onà
Przycisk no˝ny PTT
Przycisk zdalny PTT
„G´sia Szyjka“ – przycisk PTT na
wysi´gniku
Zewn´trzny PTT z alarmowym
przyciskiem no˝nym

Zestawy monta˝owe

UHF

±5ppm

Mikrofon kompaktowy
Superwytrzyma∏y mikrofon (Heavy Duty)
Mikrofon „Mag One“
Mikrofon z klawiaturà
Mikrofon „Mag One“ z klawiaturà
Mikrofon w kszta∏cie s∏uchawki
telefonicznej

Komunikacja „bez ràk“

3% typowo

Odpowiedê audio

Przydêwi´k i szumy FM

Mikrofony

0.3µV (25KHz) typowo
65dB

T∏umienie niepo˝àdanych sygna∏ów

Nadajnik

AKCESORIA

±2.5 ppm

Intermodulacja

Przydêwi´k i szumy

UHF

±5 ppm

Czu∏oÊç (12db Sinad)
OdpornoÊç na emisj´ kana∏u
sàsiedniego

8A

3% typowo

Czarny mikrofon na biurko
Podstawa nabiurkowa z g∏oÊnikiem
Podstawa nabiurkowa bez g∏oÊnika

G∏oÊniki
HSN8145B
RSN4001A

SYMBOL MODELU
Nazwa

Symbol modelu

Sygnalizacja

Kana∏y

Cz´stotliwoÊç

Moc

Zestawy nag∏aÊniajàce

CM140
CM140
CM140

MDM50KNC9AA2AN
MDM50QNC9AA2AN
MDM50RNC9AA2AN

PL
PL
PL

8
8
8

VHF2 146-174MHz
UHF1 403-440MHz
UHF2 438-470MHz

1-25W
1-25W
1-25W

RLN5288A
HSN1000B

CM160
CM160
CM160

MDM50KNF9AA2AN
MDM50QNF9AA2AN
MDM50RNF9AA2AN

PL
PL
PL

64
64
64

VHF2 146-174MHz
UHF1 403-440MHz
UHF2 438-470MHz

1-25W
1-25W
1-25W

CM140
CM140

MDM50KQC9AA2AN
MDM50RPC9AA2AN

PL
PL

8
8

VHF2 146-174MHz
UHF2 438-470MHz

25-45W
25-40W

CM160
CM160

MDM50KQF9AA2AN
MDM50RPF9AA2AN

PL
PL

64
64

VHF2 146-174MHz
UHF2 438-470MHz

25-45W
25-40W

CM340
CM340
CM340
CM340

MDM50FNC9AN2AN
MDM50KNC9AN2AN
MDM50QNC9AN2AN
MDM50RNC9AN2AN

5 Tone
5 Tone
5 Tone
5 Tone

10
10
10
10

MB 66-88MHz
VHF2 146-174MHz
UHF1 403-440MHz
UHF2 438-470MHz

1-25W
1-25W
1-25W
1-25W

CM360
CM360
CM360
CM360

MDM50FNF9AN2AN
MDM50KNF9AN2AN
MDM50QNF9AN2AN
MDM50RNF9AN2AN

5 Tone
5 Tone
5 Tone
5 Tone

100
100
100
100

MB 66-88MHz
VHF2 146-174MHz
UHF1 403-440MHz
UHF2 438-470MHz

1-25W
1-25W
1-25W
1-25W

Zewn´trzny g∏oÊnik 7.5W
Zewn´trzny g∏oÊnik 13W
Zestaw nag∏aÊniajàcy
Zewn´trzny zestaw wzmacniajàcy z 6W
g∏oÊnikiem

Rozwiàzania specjalistyczne
HLN9328C
GLN7282A

Przewód do zewn´trznego przekaênika
alarmowego
Syrena – zestaw

W celu uzyskania bli˝szych informacji skontaktuj
si´ z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem
Motorola.

Temperatura pracy

- 20 do + 55 st. C

Temperatura przechowywania

- 40 do + 85 st. C

Zmiany temperatury

- 40 do + 80 st. C

WilgotnoÊç

95% RH @ 50 deg C przy 8 godz.

OdpornoÊç Êrodowiskowa

IP 54

Amerykaƒskie Normy Wojskowe Military Standard 810F

CM.BR-PL (07 / 03)

SPECYFIKACJA ÂRODOWISKOWA

Zgodny z Dyrektywami CE
Dyrektywa RTTE 1999 / 5 / EC
Dyrektywa 72 / 245 / EEC (95 / 54 / EC)
Zgodny ze standardami : EN300086, EN301489 01 / 05, EN60950, EN300113
ISO 9001 – Zgodne z ISO 9001, mi´dzynarodowym systemem jakoÊci gwarantujàcym projekt,
rozwój, produkcj´, instalacj´ oraz obs∏ug´ produktu

Wszystkie specyfikacje mogà ulec zmianie bez uprzedzenia

MOTOROLA oraz stylizowane logo M sà zarejestrowanymi znakami towarowymi
w Amerykaƒskim Urz´dzie Patentowym i Znaków Towarowych.
Wszystkie inne produkty lub us∏ugi okreÊlane tà nazwà sà w∏asnoÊcià
indywidualnych producentów.
© Motorola, Inc. 2003.

