XG-75
Cyfrowy radiotelefon osobisty
XG-75 to nowe cyfrowe, szerokopasmowe radiotelefony o funkcjach
definiowanych programowo. Radiotelefony wyposaŜone są w szybki
cyfrowy procesor audio i najnowocześniejsze komponenty radiowe.
Zwarta i lekka konstrukcja, duŜa głośność, dwa mikrofony z cyfrową
redukcją tła otoczenia i doskonałe parametry techniczne sprawiają, Ŝe XG75 są szczególnie polecane dla uŜytkowników z sektora bezpieczeństwa
publicznego.
XG-75 mogą pracować w cyfrowych i analogowych systemach
trankingowych

P25,

ProVoice

i

EDACS,

cyfrowych

systemach

konwencjonalnych P25 oraz w analogowych sieciach konwencjonalnych.
Radiotelefony pod względem akumulatorów i złącza akcesoriów zgodne
są z serią P5400.

Informacje ogólne
Radiotelefony serii XG-75 dostępne są w
dwóch wykonaniach:
• System z rozbudowaną klawiaturą
numeryczną,
• Scan z klawiaturą podstawową,
oraz dwu kolorach obudowy: zwykłej szarej i
jaskrawo Ŝółtej polecanej szczególnie dla
słuŜb ratunkowych.
Wszystkie modele wyposaŜone są w duŜy,
alfanumeryczny wyświetlacz LCD z
podświetleniem zawierający 3 wiersze po 12
znaków, a w trybie Menu, 4 wiersze po 12
znaków.
Zakres częstotliwości
Radiotelefony serii XG-75 pracują w całym
paśmie VHF 136÷174 MHz lub UHF 378÷470
udostępniając tryb pracy analogowej i/lub
cyfrowej.
• Zgodność z normami TIA-603 gwarantuje
najwyŜszą jakość toru radiowego w trybie
analogowym.
• Zgodność z normami TIA-102 Class-A
zapewnia najwyŜszą jakość toru radiowego
w trybie cyfrowym zgodnym ze standardem
Project 25.
Jeden radiotelefon - wiele zastosowań
W radiotelefonach zastosowano bardzo
szybki procesor sygnałowy (DSP) oraz
najnowocześniejsze elementy toru radiowego.
Definiowane programowo funkcje umoŜliwiają
pracę w:
• Systemach cyfrowego trankingu P25 faza 1
i faza 2 (Opcja)
• Cyfrowych systemach konwencjonalnych
zgodnych ze standardem P25,
• Systemach trankigowych EDACS i
ProVoice

• Analogowych systemach konwencjonalnych
Głośne, czyste audio
XG-75 wyposaŜone są w dwa mikrofony i
algorytm aktywnej eliminacji hałasu otoczenia
(Active Noise Cancelation) firmy Harris
poprawiający zrozumiałość połączeń
analogowych i cyfrowych przy duŜym hałasie
otoczenia. Zwiększony głośnik o maksymalnej
mocy audio 3,8W zapewnia słyszalność
komunikatów nawet przy duŜym hałasie
otoczenia. Ulepszony wokoder AMBE+2
dodatkowo polepsza zrozumiałość głosu w
trybie cyfrowym.
NajwyŜsza jakość i trwałość
Wytrzymała, przewyŜszająca ostre
wymagania amerykańskiej normy MIL-STD810G,
konstrukcja
mechaniczna
radiotelefonów XG-75 gwarantuje ich wysoką
wytrzymałość i niezawodność.
• Upadek z wysokości 1.5 m na beton nie
powoduje uszkodzenia.
• Opcjonalna wodoodporność - odporność na
zanurzenie do 2 m przez 4 h
• Spełnia IP68 na odporność na pył i
zanurzenie.
• Programowalny przełącznik dwupozycyjny.

• Dioda LED sygnalizująca tryb odbioru/
nadawania.

• Wyrazisty wyświetlacz punktowy LCD ze
ws k a ź n i k i e m
stanu
n a ł a d o wa n i a
akumulatora.
Podświetlany wskaźnik kanałów.

•
• Akumulatory NiMH (2400 mAh), Li-Ion
(2000 mAh) i Li-Poly (3600 mAh)

• Mała masa (448g z akumulatorem Li-Ion).
• Certyfikat bezpieczeństwa uŜytkowania w
środowisku zagroŜonym wybuchem (opcja).

Elastyczność i wydajność
Programowe definiowanie zestawu funkcji
radiotelefonów XG-75 umoŜliwia przyszłą
rozbudowę
funkcjonalną
i
stałe
unowocześnianie oraz łatwą zmianę
konfiguracji.
• MoŜliwość zaprogramowania do 1024
kombinacji grup trankingowych/systemów
oraz do 1024 kanałów konwencjonalnych.
• MoŜliwość zaprogramowania 255 numerów
wywołań indywidualnych oraz 255 numerów
telefonicznych.
• Szyfrowanie DES jednym kluczem w wersji
podstawowej
• Rejestracja w pamięci treści ostatniej
odebranej korespondencji z moŜliwością
późniejszego odsłuchu
• Opcjonalna transmisja statusów, danych IP
i wiadomości tekstowych w systemach
trankingowych
• Opcjonalnie szyfrowanie DES 64B lub AES
256B
• Opcjonalna funkcja ProFile™ zapewnia
moŜliwość programowania radiotelefonu
drogą radiową.
• Opcjonalna funkcja ProScan™ zapewnia
automatyczny roaming w systemach
wielostrefowych.
• Funkcja Personality Lock zabezpiecza
przed nieautoryzowanymi próbami
przeprogramowania radiotelefonu lub
uzyskania dostępu do systemu.
• Bogaty zestaw funkcji konwencjonalnych ze
skanowaniem priorytetowym i sygnalizacją
tonową w wielu dostępnych formatach.

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia
Nadajnik
Zakres częstotliwości (MHz)
Moc wyjściowa (W)
Zakres przestrajania (MHz)
Odstęp międzykanałowy WB/NB (kHz)
Dewiacja modulacji WB/NB (kHz)
Stabilność częstotliwości w zakresie -30÷+60°C (ppm)
Przydźwięk i szumy własne WB/NB (dB)
Charakterystyka modulacji (dB)
Zniekształcenia sygnału audio (%)
Promieniowanie niepoŜądane w zakresie do 1 GHz (dBm / dBc)
Wierność modulacji Project 25 (%)
Poziom mocy w kanale sąsiednim Project 25 (dBc)
Odbiornik
Zakres częstotliwości (MHz)
Zakres przestrajania (MHz)
Odstęp międzykanałowy WB/NB (kHz)
Stabilność częstotliwości w zakresie -30÷+60°C (ppm)
Czułość 12 dB SINAD (µV/dBm)
Selektywność WB/NB (dB)
Odporność na intermodulację (dB)
Tłumienie częstotliwości obcych i lustrzanych (dB)
Moc wyjściowa audio (mW)
Zniekształcenia sygnału audio (%)
Czułość referencyjna Project 25 (dBm)
Tłumienie kanału sąsiedniego Project 25 (dB)
Specyfikacje ogólne
Tryb kodowania cyfrowego
Przepływność transmisji danych (bps)
Modulacja w trybie cyfrowym
Maks. liczba kombinacji grup trank./systemów / maks. liczba kanałów konw.
Zakres temperatur pracy z akumulatorem NiMH / Li-Ion (°C)
Wilgotność względna (%)
Wysokość n.p.m. podczas pracy / transportu (m)
Napięcie zasilające (VDC)
Wymiary (wys. x szer. x gł.) bez pokręteł i anteny, z akumulatorem (mm)
Masa całkowita z akumulatorem NiMH / Li-Ion (g)
Kolor obudowy
Dostępne akumulatory i czas pracy (w cyklu 5/5/90)
Akcesoria dodatkowe

Odporność mechaniczno-klimatyczna
U.S. MIL-STD 810G
Niskie ciśnienie
Wysoka temperatura
Niska temperatura
Szok temperaturowy
Promieniowanie słoneczne
Zacinający deszcz
Wilgotność
Słona mgła
Wdmuchiwany kurz
Wibracje (podczas pracy)
Wibracje (podczas transportu)
Udary (podczas pracy)
Udary (podczas transportu)
IEC 60529
Odporność na kurz i zanurzenie
U.S. Forest Service
Wibracje 10 ÷ 60 Hz, 5G
TIA/EIA-603-C
Udary (upadek z wysokości 1 m)

RoHS compliant

VHF
UHF
136÷174
378÷470
0,5 ÷ 6
0,5 ÷ 5
38
92
25 (WB) / 12,5 (NB)
25 (WB) / 12,5 (NB)
±5 (WB) / ±2,5 (NB)
±5 (WB) / ±2,5 (NB)
±1,5
±1,5
-50 (WB) / -45 (NB)
-50 (WB) / -45 (NB)
+1/-3 ( 6dB/oktawę)
+1/-3 ( 6dB/oktawę)
< 1 przy 1kHz
< 1 przy 1kHz
-36 / -75
-36 / -75
<5
<5
> 67
> 67
VHF
UHF
136÷174
378÷470
38
92
25 (WB) / 12,5 (NB)
25 (WB) / 12,5 (NB)
±1,5
±1,5
0,25 / -119 (WB) 0,30 / -117.5 (NB) 0,25 / -119 (WB) 0,30 / -117.5 (NB)
> 79 (WB) / > 66 (NB)
> 73 (WB) / > 60 (NB)
> 77
> 75
> 80
> 80
500 nominalna (max. 3800)
500 nominalna (max. 3800)
< 3 przy 1kHz
< 3 przy 1kHz
< -121
< -119
> 60
> 60
AMBE+2
9600
WCQPSK/C4FM (standard Project 25), GFSK (ProVoice)
1024/1024
-10 ÷ +50 / -20 ÷ +50
90 (przy +50°C)
4 572 / 15 240
7,5 (nominalne)
149.5 x 62,0 x 48,5
583 / 448
Czarno-szary/ czarno-Ŝółty
NiMH 2400 mAh, 10 godz./ Li-Ion 2000mAh, 8 godz.
Li-Poly 3600 mAh, 16 godz.
Mikrofonogłośniki zwykłe i z GPS, zestawy słuchawkowe nagłowne i
miniaturowe, pokrowce i zaczepy, ładowarki biurkowe i samochodowe,
zestaw do programowania
Metoda / Procedura
500.5/1,2
501.5/1,2
502.5/1,2
503.5/1
505.5/2
506.6/1
507.4
509.5
510.5/1
514.6/1, Category 24
514.6/1, Category 4
516.6/1
516.6/4
IP68
USDA LMR Standard, Section 2.15
Paragraph 3.3.5.3

Opcja iskrobezpieczna
Factory Mutual Intrinsically Safe Class II i III Division 1, Groups C, D, E,
F i G, Temp T3C, TA=+60°C;
Nonicendive for Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, Temp T4,
TA=+60°C
W paśmie VHF w odbiorniku nie naleŜy programować częstotliwości: 144.000MHz, 153.600MHz, 163.200MHz, 172.800MHz.
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