Moderní zařízení pro bezdrátovou komunikaci

Norma MIL-STD-810C/D/E/F
Platná norma

810D

810C

810E

810F

MIL-STD

Metody Procedury

Metody Procedury

Metody Procedury

Metody Procedury

Nízký tlak

500.1

1

500.2

1,2

500.3

1,2

500.4

1

Vysoká teplota

501.1

1,2

501.2

1,2

501.3

1,2

501.4

1,2

Nízká teplota

502.1

1

502.2

1,2

502.3

1,2

502.4

1,2

Teplotní šok

503.1

1

503.2

1

503.3

1

503.4

1

Sluneční záření

505.1

1

505.2

1

505.3

1

505.4

1,2

Déšť

506.1

2

506.2

2

506.3

1,2

506.4

1,2

Vlhkost

507.1

2

507.2

2,3

507.3

2,3

507.4

1

Slaná mlha

509.1

1

509.2

1

509.3

1

509.4

1

Prach

510.1

1

510.2

1

510.3

1

510.4

1

1

514.4

1

514.5

1

1,4

516.4

1,4

516.5

1,4

Vibrace

514.2

8,10

514.3

Otřesy

516.2

1,2,5

516.3

TC-610
Profesionální

Technické parametry
Kmitočtové pásmo (MHz)

VHF: 146-174

Počet kanálů

16

UHF: 400-420 440-470 420-450 450-470

Kanálový rastr (kHz)

25 /12,5

Provozní napětí (V)

7,5

Baterie

1200mAh (Li-ion)

Výdrž baterie při provozu (5-5-90 )
1200mAh Li-ion baterie

Více než 9 hodin

1300mAh Ni-MH baterie

Více než 9 hodin

2000mAh Li-ion baterie

Více než 14 hodin

Stabilita kmitočtu (ppm)

±2,5

Provozní teplota (°С)

-20~+50

Impedance antény (Ω)

50

Rozměry (s baterií, bez antény) (mm)

119x55x33

Hmotnost (s anténou a baterií) (g)

270

Vysílač

Přijímač

Výstupní výkon

5W/2W(VHF)

Modulace

F3E

5W/2W(UHF)

Nežádoucí vyzařování a -36 dBm<1GHz

Citlivost

0,25/0,28μV

Selektivita

70/60 dB

Intermodulační odolnost

≥60 dB

harmonické produkty

-30 dBm>1GHz

Potlačení nežádoucích příjmů

≥70 dB

FM šum

40/34 dB

S/N

45/40 dB

Zkreslení audio signálu

≤5 %

Veškeré parametry jsou testovány dle TIA/EIA-603. Vzhledem k neustálému vývoji si výrobce
vyhrazuje právo tyto parametry změnit bez předchozího upozornění.

Jmenovitý výkon audio signálu

800 mW

Jmenovité zkreslení audio signálu

≤5%

Krytí třídy IP66

http://www.hyt.cn

Výkonný reproduktor a velký dosah
2101718C
HYT si vyhrazuje právo změnit konstrukci a parametry produktu. HYT nenese žádnou odpovědnost
za případné chybné informace, způsobené chybou tisku. Je možné, že se může lišit reálný produkt
a produkt vyobrazený v tištěných materiálech.

Indikace stavu baterie
Jedinečná konstrukce

Základní vlastnosti

Při práci na stavbách, v těžkých provozech, apod. jsou
radiostanice běžně vystaveny nešetrnému zacházení, prachu,
špíně, vodě, apod. Tyto faktory spolu s hlučným prostředím
mohou způsobit poškození radiostanice a následně problémy
při komunikaci. Pro takové případy je ideálním řešením
radiostanice HYT TC-610, která díky vysokému stupni krytí
(IP66) odolává prachu i vodě, což prodlužuje její životnost.

Přepínání velkého/malého výkonu

CTCSS/CDCSS

Velký/malý vysílací výkon lze přepnout jediným stiskem
tlačítka. Velký výkon poskytuje velký dosah, malý výkon
prodlužuje výdrž baterie.

Použití kódů CDCSS/CTCSS pro skupinu účastníků umožňuje předcházet nežádoucí
komunikaci na stejném kmitočtu.

Programovatelný kanálový rastr
12,5kHz / 25kHz
Kanálový rastr lze snadno měnit podle potřeby, bez nutnosti
pořízení nové radiostanice.

Squelch – volitelná úroveň otevření (0-9)
Minimalizuje rušení nežádoucími signály a umožňuje slyšet slabé signály.

Skenování kanálů

Monitor

Skenování umožňuje sledovat provoz na několika kanálech najednou. Po stisku tlačítka
začne radiostanice skenovat všechny kanály v seznamu. Pokud na některém kanálu
zaznamená aktivitu, skenování se ukončí a uživatel uslyší probíhající komunikaci.

Monitor umožňuje uživateli sledovat aktuální provoz na daném
kanálu, což je obzvláště užitečné při příjmu slabého signálu.

Ovládání hlasem umožňuje uživateli mít volné ruce.

Ovládání hlasem (VOX)

Úsporný režim
Pokud s radiostanicí není manipulováno a na daném kanálu
není žádná aktivita, přejde radiostanice do úsporného režimu,
což prodlužuje operační dobu.

Indikace vybité baterie
Upozorňuje uživatele, že je třeba baterii nabít nebo vyměnit

Doporučené použití

za nabitou.

Zamknutí používaného kanálu
Používaný kanál lze “uzamknout”, takže jej nemohou používat
ostatní účastníci.

Hotely
Ochrana objektů
Sklady

Stavby
Průmysl
Přístavy

Time-out Timer

TC-610
Profesionální Radiostanice

Funkce umožňuje nastavit dobu, po kterou může účastník
vysílat (odpadá možnost zablokování kanálu jediným
účastníkem), čímž dochází k efektivnějšímu využití kanálu.

Programování pomocí PC
Pro každého uživatele je možné pomocí PC naprogramovat
požadované funkce.

Klonování

Příslušenství
Standardní
příslušenství

U/V anténa
Nabíječ CH10A03

Klips na opasek BC12

Li-ion baterie (1200mAh) BL1204

Spínaný zdroj standardu EU PS1035

Popruh RO03

Volitelné
příslušenství

Nastavení funkcí lze snadno překopírovat z jedné radiostanice
do druhé.

Nadstandardní vlastnosti
Ochrana proti vodě - krytí třídy IP66

Ni-MH baterie (1300mAh)
BH1303
Li-ion baterie (2000mAh)
BL2001

V těžkých podmínkách na stavbách, apod. lze očekávat znečištění radiostanice.
I za těchto podmínek Vám radiostanice TC-610 zajistí spolehlivou komunikaci,
navíc její vynikající odolnost proti vodě Vám umožní znečištěnou radiostanici
omýt (některé jiné radiostanice s nedostatečnou ochranou proti vodě nemusí

Vícenásobný procesorový
rychlonabíječ pro Li-Ion/Ni-MH
baterie MCA02

Spínaný zdroj se šesti výstupy
PS7001

Náhlavní souprava s tlačítky
PTT a VOX na kabelu
ECM11
Náhlavní souprava s tlačítky
PTT a VOX na kabelu
ECM12

po omytí fungovat).

Indikace stavu baterie
Vyrobeno metodou dvojího vstřikování
TC-610 je vyrobena metodou dvojího vstřikování, což je velmi složitá a
nákladná technologie. Díky této technologii se radiostanice dobře drží v ruce a
je velmi odolná při pádu.

Běžné radiostanice, které nemají displej, obvykle nejsou vybaveny žádnou indikací
stavu baterie. TC-610 Vám umožňuje zjistit stav baterie pouhým stiskem tlačítka –
rozsvítí se tříbarevná LED, která indikuje stav baterie.

Externí mikrofon s klávesnicí
SM08M3

Velká náhlavní souprava s
dobrou odolností proti
okolnímu ruchu
ECM13

Souprava za hlavu s dobrou
odolností proti okolnímu ruchu
ECM14

Jedinečná konstrukce
Výkonný reproduktor a velký dosah
Radiostanice je vybavena výkonným reproduktorem o průměru 45 mm (v
běžných radiostanicích se používají reproduktory o průměru 36 mm), který
poskytuje čistý a jasný zvuk i v hlučném prostředí. Vysoký vysílací výkon (5 W v
pásmu UHF) umožňuje velký dosah.

Upevnění baterie je řešeno s důrazem na kvalitní kontakt mezi baterií a radiostanicí
a také s ohledem na snadnou manipulaci.
Sluchátko s mikrofonem a
tlačítky PTT a VOX na kabelu
EHM15

Krytí IP66 poskytuje ochranu proti intenzivně tryskající vodě po dobu jedné minuty – průměr trysky je 40 mm.

Kožené pouzdro
LCBN56

Sluchátko typu „pecka“ s
tlačítky PTT a VOX na kabelu
ESM11

Sluchátko typu „pecka“ s
průhledným zvukovodem a
tlačítky PTT a VOX na kabelu
EAM12

Sluchátko s mikrofonem a
tlačítky PTT a VOX na kabelu
EHM16

