XG-25P
Cyfrowy radiotelefon osobisty

XG-25P to cyfrowe, szerokopasmowe radiotelefony o funkcjach definiowanych programowo. Wyposażone są w szybki cyfrowy procesor audio
i najnowocześniejsze komponenty radiowe.
Zwarta i lekka konstrukcja, wysoka jakość głosu, doskonałe parametry
techniczne, szyfrowanie DES/AES i opcjonalna funkcja Bluetooth® sprawiają , że XG-25P stanowią idealny wybór dla użytkowników profesjonalnych
oraz dla służb użyteczności publicznej.
Radiotelefony XG-25P mogą pracować w szeroko– i wąskokanałowych,
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 Harris P5400 i Harris XG-75.

Informacje ogólne
Radiotelefony serii XG-25P dostępne są
w dwóch wersjach:
 z klawiaturą numeryczną (wersja System),

 z klawiaturą podstawową (wersja Scan).
Obie wersje wyposażone są w duży, alfanumeryczny wyświetlacz LCD z podświetleniem zawierający 4 wiersze po 12 znaków.
Zakres częstotliwości
Radiotelefony serii XG-25P pracują w paśmie VHF 136÷174 MHz lub UHF 378÷470
udostępniając tryb pracy analogowej i/lub
cyfrowej.
Jeden radiotelefon - wiele zastosowań
W radiotelefonach zastosowano bardzo
szybki procesor sygnałowy (DSP) oraz najnowocześniejsze elementy toru radiowego. Definiowane programowo funkcje umożliwiają
pracę w:
 Systemach cyfrowego trankingu P25 faza 1
i faza 2 (Opcja),
 Cyfrowych systemach konwencjonalnych
zgodnych ze standardem P25,
 Systemach trankingowych EDACS i ProVoice
 Analogowych systemach konwencjonalnych
Wysoka jakość głosu
Kombinacja relatywnie dużego głośnika
i zaawansowanego wokodera zapewnia silny,
głośny sygnał audio. Wokoder AMBE+2™
optymalizuje jakość sygnału i zmniejsza poziom zniekształceń. Nawet w środowisku o
bardzo dużym poziomie hałasu radiotelefon
umożliwia głośny i wyrazisty odbiór korespondencji.

Najwyższa jakość i trwałość
Wytrzymała, spełniająca ostre wymagania
amerykańskiej normy MIL-STD-810G, konstrukcja mechaniczna radiotelefonów XG-25P
gwarantuje ich wysoką wytrzymałość i niezawodność.
 Upadek z wysokości 1 m na beton nie powoduje uszkodzenia.
 Spełnia wymagania IP66 na odporność na
pył i zalanie wodą.
 Trójbarwna dioda LED sygnalizująca tryb
odbioru/nadawania.
 Wyrazisty wyświetlacz matrycowy LCD ze
wskaźnikiem stanu naładowania akumulatora.
 Akumulatory NiMH (2400 mAh), Li-Ion
(2000 mAh) i Li-Poly (3600 mAh)
 Mała masa (425g z akumulatorem Li-Ion).

 Certyfikat

bezpieczeństwa użytkowania
w środowisku zagrożonym wybuchem
(opcja, tylko VHF).

Elastyczność i wydajność
Programowe definiowanie zestawu funkcji
radiotelefonów XG-25P umożliwia przyszłą
rozbudowę funkcjonalną i stałe unowocześnianie oraz łatwą zmianę konfiguracji.
 Możliwość zaprogramowania do 1024 kombinacji grup trankingowych/systemów oraz
do 1024 kanałów konwencjonalnych.
 Możliwość zaprogramowania 99 numerów
wywołań indywidualnych oraz 99 numerów
telefonicznych.
 Szyfrowanie DES jednym kluczem w wersji
podstawowej.
 Opcjonalna transmisja statusów, danych IP
i wiadomości tekstowych w systemach
trankingowych.

 Opcjonalnie szyfrowanie DES 64B lub AES
256B.

 Opcjonalna funkcja OTAP zapewnia możli





wość 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.
Bogaty zestaw funkcji konwencjonalnych ze
skanowaniem priorytetowym i sygnalizacją
tonową w wielu dostępnych formatach.
Opcjonalna funkcja Bluetooth®.

Standard Project 25
Radiotelefony XG-25P 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)
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 niepożądane 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)
Przydźwięk i szumy własne WB/NB (dB)
Tłumienie częstotliwości obcych i lustrzanych (dB)
Moc wyjściowa audio (mW)
Zniekształcenia sygnału audio (%)
Czułość referencyjna Project 25 przy 5% BER (μV/dBm)
Tłumienie kanału sąsiedniego Project 25 (dB)
Specyfikacje ogólne
Tryb kodowania cyfrowego
Przepływność transmisji danych (kbps)
Modulacja w trybie cyfrowym

VHF
UHF
136÷174
378÷470
1,0 ÷ 5.0
5.0
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
-49 (WB) / -45 (NB)
-49 (WB) / -44 (NB)
+1/-3 ( 6dB/oktawę)
+1/-3 ( 6dB/oktawę)
1 przy 1kHz
1 przy 1kHz
-42 / -80
-36 / -73
1
1,5
71,5
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)
78 (WB) / 67 (NB)
72 (WB) / 60 (NB)
78
75
-54 (WB) / -51 (NB)
-54 (WB) / -48 (NB)
82
73
500
500
1 przy 1kHz
1 przy 1kHz
0,22 / -120,0
0,22 / -120,0
62
62

Algorytm szyfrowania
Klucze szyfrujące
Maks. liczba kombinacji grup trank./systemów / maks. liczba kanałów konw.
Zakres temperatur pracy z akumulatorem Li-Ion / Li-Polymer / NiMH (°C)
Wilgotność względna przy +50°C (%)
Wysokość n.p.m. podczas pracy / transportu (m)
Napięcie zasilające (VDC)
Wymiary (bez pokręteł i anteny, z akumulatorem) (wys. x szer. x gł.) (mm)
Masa całkowita z akumulatorem Li-Ion / Li-Polymer / NiMH (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
Zanieczyszczenie płynami
Promieniowanie słoneczne
Zacinający deszcz
Wilgotność
Słona mgła
Wdmuchiwany kurz
Wdmuchiwany piasek
Wibracje (podczas pracy)
Wibracje (podczas transportu)
Udary (podczas pracy)
Udary (podczas transportu)
IEC 60529
Odporność na kurz i zalanie wodą
U.S. Forest Service
Wibracje 10 ÷ 60 Hz, 5G
TIA-603-C
Udary (upadek z wysokości 1 m)

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)
1024/1024
-10 ÷ +60 / -20 ÷ +60 / -20 ÷ +60
90
4 572 / 15 240
7,5 (nominalne)
149,6 x 62,0 x 47,0
425 / 465 / 533
Czarny
Li-Ion 2000mAh, 8 godz. / Li-Poly 3600mAh, 16 godz. /
NiMH 2400mAh, 10 godz.
Mikrofonogłośniki zwykłe i Bluetooth®, 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
504.1/2
505.5/2
506.6/1
507.4
509.5
510.5/1
510.5/2
514.6/1, Category 24
514.6/1, Category 4
516.6/1
516.6/4
IP66
USDA LMR Standard, Section 2.15
Paragraph 3.3.5.3
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