XG-25M
Cyfrowy radiotelefon przewoźny

XG-25M to najnowszej generacji radiotelefony cyfrowe o funkcjach definiowanych programowo. Ich konstrukcja uwzględnia wysokie wymagania
służb bezpieczeństwa publicznego. Mogą pracować w wielu sieciach radiowych - w cyfrowych i analogowych systemach trankingowych P25 i EDACS,
cyfrowych systemach konwencjonalnych zgodnych ze standardem P25
oraz w analogowych sieciach konwencjonalnych.
Zwarta i solidna konstrukcja, wysoka jakość sygnału audio, szereg zaawansowanych funkcji, nowoczesne algorytmy szyfrowania DES / AES, elastyczność konfiguracyjna i doskonałe parametry techniczne gwarantują
stabilną i niezawodną łączność radiową. Opcjonalne wyposażenie dodatkowe: funkcja Bluetooth®, zestaw do montażu rozdzielonego, pozwala na
wykorzystanie radiotelefonów w rozmaitych zastosowaniach.

Informacje ogólne
XG-25M jest dobrze wyposażonym, trwałym i ekonomicznym urządzeniem zapewniającym doskonałą łączność radiową. Podstawowe cechy radiotelefonu:
 Ulepszony interfejs użytkownika z panelem
sterującym montowanym na radiotelefonie
lub osobno, z dużym i wyraźnym wyświetlaczem, dużym głośnikiem i przyciskami sterującymi,
 Wokoder AMBE+2™ zapewniający skuteczną redukcję szumów oraz wysoką jakość sygnału audio,
 Funkcja Bluetooth® umożliwiająca korzystanie z bezprzewodowych akcesoriów
audio,
 Praca w trudnych warunkach terenowych radiotelefon spełnia wymagania standardów
militarnych MIL.
Zaawansowana technologia wykorzystana
w XG-25M zapewnia dobrą interoperacyjność
oraz wykorzystanie unikalnych aplikacji bezprzewodowych.
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Radiotelefon z przyszłością
XG-25M jest ekonomicznym rozwiązaniem
zapewniającym użytkownikom sieci analogowych łatwe przejście do cyfrowej technologii
P25. Radiotelefon pozwala na pracę konwencjonalną i trankingową w wąskich i szerokich
kanałach radiowych. Definiowana programowo architektura umożliwia szybką modernizację funkcjonalną i stałe unowocześnianie,
np. do trybu P25 Phase2.
Wyjątkowa jakość głosu
Kombinacja ponadgabarytowego głośnika
wewnętrznego i zaawansowanego wokodera
zapewnia silny, głośny sygnał audio. Wokoder
AMBE+2™ optymalizuje jakość sygnału. Nawet w środowisku o bardzo dużym poziomie
hałasu (sytuacje alarmowe, wyjące syreny,
pracujące agregaty) radiotelefon umożliwia
głośny i czysty odbiór korespondencji.

Zakres częstotliwości
Radiotelefony XG-25M pracują w paśmie
VHF 136÷174 MHz oraz w paśmie
UHF 378÷470 MHz, udostępniając tryb pracy
analogowej i/lub cyfrowej.

Technologia Bluetooth®
Opcjonalna funkcja Bluetooth® udostępnia
interfejs do akcesoriów bezprzewodowych
pozwalając na eliminację uciążliwych kabli
mikrofonowych lub kabli do programowania.

Jeden radiotelefon - wiele zastosowań
W radiotelefonach XG-25M zastosowano
bardzo szybki procesor sygnałowy (DSP) oraz
najnowocześniejsze elementy toru radiowego.
Definiowane programowo funkcje umożliwiają
pracę w:
 Systemach cyfrowego trankingu P25

Wytrzymała konstrukcja
XG-25M należy do serii trwałych i niezawodnych radiotelefonów Harris XG. Solidna
konstrukcja umożliwia pracę w wymagających
środowiskach. Radiotelefon spełnia wymagania standardu MIL-STD-810G w zakresie
odporności na: udary i wibracje, zapylenie,
zasolenie, wilgotność, deszcz, promieniowanie słoneczne, niskie ciśnienie i niskie/
wysokie temperatury, oraz posiada stopień
ochrony IP54 przed wnikaniem pyłu i zalaniem wodą.

 Systemach analogowego trankingu EDACS
 Cyfrowych systemach konwencjonalnych
P25 zgodnych ze standardem Project 25

 Systemach cyfrowego trankingu ProVoice

Prosty interfejs użytkownika
Ponadgabarytowy wyświetlacz i duże,
czytelne przyciski na panelu czołowym zapewniają wygodną pracę. Proste elementy
sterujące umożliwiają płynną i efektywną komunikację pozwalając użytkownikowi na skupienie całej uwagi na wykonywanym zadaniu.
Inne funkcje
 Opcjonalna funkcja OTAP zapewnia możliwość programowania radiotelefonu drogą
radiową.
 Opcjonalna funkcja OTAR zapewnia możliwość zmiany kluczy szyfrujących w radiotelefonie drogą radiową.
 Opcjonalna funkcja EDACS/P25 Security
Key zabezpiecza przed nieautoryzowanym
dostępem do systemu EDACS lub P25 lub
próbami przeprogramowania radiotelefonu.
 Opcjonalne wiadomości tekstowe.

 Pełny zestaw funkcji konwencjonalnych ze
skanowaniem priorytetowym i sygnalizacją
tonową w wielu dostępnych formatach.
Standard Project 25
Radiotelefony XG-25M zapewniają 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
Radiotelefony umożliwiają pracę w systemach cyfrowego trankingu P25 oraz cyfrowych systemach konwencjonalnych P25.
Zapewniają pełną, cyfrową interoperacyjność
z innymi użytkownikami systemów P25 np.
podczas likwidacji skutków katastrof czy klęsk
żywiołowych.

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia
Nadajnik
Zakres częstotliwości (MHz)
Moc wyjściowa (W)
Impedancja wyjścia antenowego (Ω)
Odstęp międzykanałowy WB/NB (kHz)
Dewiacja modulacji WB/NB (kHz)
Stabilność częstotliwości (ppm)
Przydźwięk i szumy własne WB/NB (dB)
Charakterystyka modulacji (dB)
Zniekształcenia sygnału audio (%)
Promieniowanie niepożądane w zakresie do 1 GHz (dBm / dBc)
Jakość modulacji P25 (%)
Moc w kanale sąsiednim P25 (dBc)
Odbiornik
Zakres częstotliwości (MHz)
Impedancja wejścia antenowego (Ω)
Odstęp międzykanałowy WB/NB (kHz)
Stabilność częstotliwości (ppm)
Czułość (12 dB SINAD) (μV / dBm)
Selektywność WB/NB (dB)
Odporność na intermodulację (dB)
Tłumienie częstotliwości obcych i lustrzanych (dB)
Charakterystyka demodulacji (dB)
Moc wyjściowa audio (głośnik wewn. / głośnik zewn. (W)
Zniekształcenia sygnału audio (%)
Tłumienie kanału sąsiedniego P25 (dB)
Czułość referencyjna P25 (przy 5% BER) (μV / dBm)
Specyfikacje ogólne
Tryb kodowania cyfrowego P25
Przepływność transmisji danych (kbps)
Modulacja
Algorytm szyfrowania
Klucze szyfrujące
Liczba kombinacji grup trankingowych/systemów
Sygnalizacja
Zakres temperatur pracy (°C)
Zakres temperatur magazynowania (°C)
Wilgotność względna przy +50°C (%)
Wysokość n.p.m. (podczas pracy) (m)
Wysokość n.p.m. (podczas transportu) (m)
Napięcie zasilające (VDC)
Maksymalny pobór prądu czuwanie / odbiór / nadawanie (A)
Wymiary z panelem i pokrętłami (wys. x szer. x gł.) (cm)
Masa (kg)
Konstrukcja mechaniczna
Opcje i akcesoria
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
Wnikanie pyłu i zalanie wodą
U.S. Forest Service
Wibracje (10÷60 Hz)
TIA-603-C
Upadek z wysokości 1 m

VHF
136÷174
10÷50
50
25 (WB) / 12,5 (NB)
±5 (WB) / ±2,5 (NB)
±1,5
-49 (WB) / -45 (NB)
+1/-3
1 przy 1kHz
-43 / -90
5
> 67
VHF
136÷174
50
25 (WB) / 12,5 (NB)
±1,5
0,25 / -119
> 75 (WB) / > 60 (NB)
77
> 80
+1/-3
3 / 15
<3
> 60
0,22 / -120

UHF
378÷470
10÷50
50
25 (WB) / 12,5 (NB)
±5 (WB) / ±2,5 (NB)
±1,5
-49 (WB) / -45 (NB)
+1/-3
1 przy 1kHz
-47 / -94
5
> 67
UHF
378÷470
50
25 (WB) / 12,5 (NB)
±1,5
0,25 / -119
> 75 (WB) / > 60 (NB)
77
> 80
+1/-3
3 / 15
<3
> 60
0,25 / -119

AMBE+2™ Enhanced Full Rate & Enhanced Half Rate
9,6
Phase1 TX: C4FM, RX: C4FM & WCQPSK
Phase 2 TX: HCPM, RX: WCQPSK
AES (FIPS-140-2 certified) & DES
128 kluczy (64 AES, 64 DES)
1024
P25, EDACS, CTCSS, DCS, 2-tonowa
-30 ÷ +60
-40 ÷ +80
90
4 572
15 240
10,9÷16,3, minus na masie
1,4 / 4 / 15
7,1 x 18,4 x 20,0
2,6
moduł radiowy: odlew metalowy, panel: tworzywo o dużej twardości
Funkcja Bluetooth®, mikrofon ręczny, dodatkowy głośnik zewnętrzny, zestaw do montażu rozdzielonego, uchwyty montażowe, dodatkowe okablowanie, kable do programowania
Metoda / Procedura
500.5/1,2
501.5/1,2
502.5/1,2
503.5/1
505.5/2
506.5/1
507.5/2
509.5/1
510.5/1
514.6/1, Category 24
514.6/1, Category 4
516.6/1
516.6/4
IP54
USDA LMR Standard, Section 2.15
Paragraph 3.3.5.3
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