Unity® XG-100P
Pełnozakresowy radiotelefon osobisty P25
Unity XG-100P to najnowszej generacji radiotelefon cyfrowy o konstrukcji
uwzględniającej wysokie wymagania służb bezpieczeństwa publicznego.

 Umożliwia pracę we wszystkich dostępnych zakresach częstotliwości.
 Zapewnia pracę w konwencjonalnych systemach analogowych FM oraz
w konwencjonalnych i trankingowych cyfrowych systemach P25.

 Udostępnia zaawansowane algorytmy szyfrowania DES / AES.
 Wykorzystuje wewnętrzny zaawansowany system redukcji hałasu.
 Posiada wbudowany odbiornik GPS oraz Bluetooth®.
 Wyposażony jest w nowoczesny graficzny interfejs użytkownika.
Zwarta konstrukcja, wysoka jakość sygnału audio, szereg zaawansowanych funkcji i doskonałe parametry techniczne gwarantują stabilną i niezawodną łączność radiową. Bogaty zestaw wyposażenia dodatkowego: mikrofonogłośniki, zestawy słuchawkowe i kamuflowane, pokrowce i zaczepy,
pozwala na wykorzystanie radiotelefonu w rozmaitych zastosowaniach.

Informacje ogólne
Pełnozakresowy radiotelefon osobisty Unity
XG-100P został zaprojektowany tak, by dostarczając wszechstronne możliwości współdziałania i szereg zaawansowanych funkcji
zapewniał jednocześnie dużą wygodę i łatwość obsługi.
Wszechstronne współdziałanie
Radiotelefon Unity XG-100P obsługuje
jednocześnie wszystkie zakresy częstotliwości
dostępne dla radiokomunikacji lądowej:
 Zakres VHF (136 ÷ 174 MHz),

 Zakres UHF (380 ÷ 520 MHz),
 Zakres 700/800 (762 ÷ 870 MHz),

Radiotelefon zapewnia współdziałanie w:
 Trankingowych systemach APCO P25,

 Konwencjonalnych systemach P25,
 Konwencjonalnych systemach analogowych w trybie szeroko- i wąskokanałowym.
Radiotelefon umożliwia nieprzerwane skanowanie/nasłuch we wszystkich zakresach,
trybach pracy głosowej i szyfrowania.
Praca w hałasie
Radiotelefon Unity XG-100P został wyposażony w skuteczny system redukcji hałasu
otoczenia, zapewniający niezwykle wysoką
jakość głosu w środowiskach o wysokim poziomie hałasu, we wszystkich trybach pracy,
zarówno analogowych jak i cyfrowych. Podwójny mikrofon oraz zaawansowana technologia przetwarzania sygnału audio zapewniają
wysoką zrozumiałość korespondencji nawet w
bardzo zaszumianym otoczeniu. Dodatkowo,
radiotelefon pozwala na współpracę z dodatkowymi akcesoriami, np. z zewnętrznymi
mikrofonogłośnikami wspierającymi tę technologię.

Wbudowany odbiornik GPS
Radiotelefon Unity XG-100P został wyposażony w odbiornik GPS pozwalający na
przesyłanie drogą radiową do systemu śledzącego informacji o aktualnym położeniu
użytkownika i umożliwiający szybką reakcję
personelu w sytuacjach niebezpiecznych.
Informacje o położeniu mogą być także odbierane przez inne radiotelefony Unity i wyświetlane na ich wyświetlaczach.
Nowoczesny interfejs użytkownika
Konstrukcja radiotelefonu została ukierunkowana na wygodę i łatwość użytkowania:
 Duży, kolorowy, podświetlany wyświetlacz
LCD dostarcza nowoczesny graficzny interfejs użytkownika.
 Intuicyjne korzystanie z funkcji radiotelefonu, włączając w to obsługę odbiornika GPS,
dostosowywanie skanowania czy programowanie za pomocą panelu sterującego.
 Wysoka ergonomia rozmieszczenia przycisków i pokręteł sterujących i regulacyjnych.
 Duże pokrętła i umieszczony w górnej części wyświetlacz pomocniczy pozwalają na
wygodną pracę gdy radiotelefon jest
umieszczony w kaburze.
Technologia Bluetooth
Zastosowanie technologii Bluetooth umożliwia korzystanie z bezprzewodowych akcesoriów audio oraz do przesyłania danych. Bezprzewodowy interfejs transmisji danych może
być także wykorzystany (jako alternatywa) do
przyłączenia komputera PC w celu zaprogramowania i skonfigurowania radiotelefonu. Dla
zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa,
wszystkie połączenia Bluetooth inicjowane są
poprzez interfejs radiotelefonu i mogą być
realizowane w trybie szyfrowania AES. W
razie potrzeby, nadajnik/odbiornik Bluetooth
może zostać zablokowany.

Pojemność kanałowa
Radiotelefon Unity XG-100P oferuje dużą
pojemność kanałową niezbędną do zapewnienia współdziałania w wielu systemach i w
różnych zakresach częstotliwości.
 Możliwość zapisania 1250 kanałów i 50
profili systemowych w jednym planie taktycznym.
 Możliwość zapisania do 10 planów taktycznych - łącznie do 12500 kanałów i 50 profili
systemowych.
 Możliwość szybkiego przekonfigurowania
za pomocą panelu sterującego poprzez
wybór dowolnego planu taktycznego.
Architektura definiowana programowo
Programowe definiowanie zestawu funkcji
radiotelefonu XG-100P umożliwia przyszłą
rozbudowę funkcjonalną i stałe unowocześnianie oraz łatwą zmianę konfiguracji. Przyszła modernizacja radiotelefonu do standardu
APCO P25 Phase 2 (gdy będzie dostępny)
będzie wymagała jedynie wymiany oprogramowania urządzenia.
Standard Project 25
Radiotelefon Unity XG-100P zapewnia
pełną zgodność z:
 specyfikacją standardu cyfrowych sieci
radiowych Project 25 CAI (Common Air
Interface).
 decyzją Unii Europejskiej nr ECC (02)03 Narrow Band Digital PMR
 krajową siatką częstotliwości dla systemów
trankingowych
Inwestycja w przyszłość
Konstrukcja radiotelefonu XG-100P z powodzeniem przewyższa militarne normy MILSTD-810F w zakresie wytrzymałości i wodoszczelności. Ich jakość potwierdzona jest
trzyletnim okresem gwarancyjnym. To rzeczywista inwestycja w przyszłość.

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia
Nadajnik
Zakres częstotliwości (MHz)
Moc wyjściowa (W)
Odstęp międzykanałowy (kHz)
Dewiacja modulacji (kHz)
Stabilność częstotliwości (-30 ÷ +60°C) (ppm)
Przydźwięk i szumy własne @ 25 kHz (dB)
Przydźwięk i szumy własne @ 12,5 kHz (dB)
Charakterystyka modulacji (dB)
Zniekształcenia sygnału audio (%)
Promieniowanie niepożądane w zakresie do 1 GHz (dBc)
Wierność modulacji P25 (%)
Poziom mocy w kanale sąsiednim P25 (dBc)
Rodzaje emisji
Odbiornik
Zakres częstotliwości (MHz)
Odstęp międzykanałowy (kHz)
Stabilność częstotliwości (-30 ÷ +60°C) (ppm)
Czułość 12 dB SINAD (dBm)
Czułość referencyjna P25 (5% BER) (dBm)
Tłumienie kanału sąsiedniego @ 25 kHz (dB)
Tłumienie kanału sąsiedniego P25 @ 12,5 kHz (dB)
Odporność na intermodulację (dB)
Tłumienie częstotliwości obcych i lustrzanych (dB)
Przydźwięk i szumy własne @ 25 kHz (dB)
Przydźwięk i szumy własne @ 12,5 kHz (dB)
Moc wyjściowa audio (mW)
Zniekształcenia sygnału audio (%)
Specyfikacja APCO P25
Tryb kodowania cyfrowego
Przepływność transmisji danych (bps)
Modulacja
Algorytmy szyfrowania
Liczba kluczy szyfrujących
Ładowanie kluczy szyfrujących
Specyfikacje ogólne
Wymiary (wys. x szer. x gł.) bez pokręteł i anteny, z akumulatorem (mm)
Masa całkowita z akumulatorem (g)
Praca w zanurzeniu
Napięcie zasilające (VDC)
Czas pracy z akumulatorem Li-Polymer 3600 mAh (5/5/90%) (h)
Zakres temperatur pracy (°C)
Wilgotność względna
Wysokość n.p.m. podczas pracy / transportu (m)
Wyświetlacz główny
Wyświetlacz pomocniczy
Klawiatura
Wskaźnik TX/RX
Liczba kanałów
Akcesoria dodatkowe
Odporność mechaniczno-klimatyczna
U.S. MIL-STD 810F
Niskie ciśnienie
Wysoka temperatura
Niska temperatura
Szok temperaturowy
Promieniowanie słoneczne
Zacinający deszcz
Wilgotność
Słona mgła
Wdmuchiwany kurz
Zanurzenie w wodzie (1 m w ciągu 30 min)
Wibracje (podczas pracy)
Wibracje (podczas transportu)
Udary (podczas pracy)
Udary (podczas transportu)
Udary (obsługa serwisowa)

VHF, UHF, 700/800
136÷174 (VHF), 380÷520 (UHF), 762÷870 (700/800)
VHF: 1÷6, UHF: 1÷5, 700/800: 0,5÷3
25, 12,5
±2,5, ±4, ±5
±0,5
VHF: -51, UHF: -54, 700/800: -50
VHF: -45, UHF: -47, 700/800: -44
+1/-3 ( 6dB/oktawę)
< 1,25
-70; FCC Part 90
< 1,00
> 67
16K0F3E, 11K0F3E, 8K4F1E, 8K4F1D, 12K00G1E,
12K00G1D, 14K0F3E
VHF, UHF, 700/800
136÷174 (VHF), 380÷520 (UHF), 762÷870 (700/800)
25, 12,5
±0,5
VHF: -118,5, UHF: -120,3, 700/800: -118,3
VHF: -119,7, UHF: -120,9, 700/800: -119,3
VHF: 75, UHF: 70, 700/800: 70
VHF: 64,7, UHF: 60, 700/800: 60
VHF: 72,5, UHF: 73,6, 700/800: 74
VHF: 70, UHF: 75, 700/800: 70
VHF: -53, UHF: -47, 700/800: -47
VHF: -51, UHF: -41, 700/800: -41
500/1200
1,25
IMBE™ (Improved MultiBand Excitation)
9600
C4FM
AES, DES-OFB
100
Sprzętowe / zdalne (P25 OTAR)
167,6 x 61,7 x 46,5
638
Głęb. 1 m w ciągu 30 min, zgodnie z MIL-STD-810F
7,5 (nominalne)
12
-20 ÷ +60
zgodnie z MIL-STD-810F
4 572 / 12 192
Kolorowy panel LCD 2,2” 176x200 px z podśw. LED
Panel OLED 0,91” 128x32 px
Podświetlana 12-przyciskowa, przyciski nawigacyjne
Wielokolorowy LED
12 500
mikrofonogłośniki, zestawy słuchawkowe, pokrowce i
zaczepy, ładowarki, zestaw do programowania
Metoda / Procedura
500.4/1,2
501.4/1,2
502.4/1,2
503.4/1
505.4/1
506.4/1
507.4
509.4
510.4/1,2
512.4/1
514.5/1, Category 24
514.5/1, Category 4
516.5/1
516.5/4
516.5/6
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