
Konvenčná rádiostanica T2015 zo série T2000II
vozidlových rádiostaníc je zhodná s verziou T2010, avšak
naviac umožňuje komunikovať na 24 kánaloch a jej
pamäťové tlačidlá može užívateľ programovať podľa
aktuálnej potreby rádiovej komunikácie.

24 kanálová kapacita.

Každý kanál má individuálnu možnosť naprogramovania vysielacieho
výkonu, CTCSS/DCS funkciu pre privátne hovory ako aj možnosť
selektívnej voľby pre efektívnu kominikáciu.

Úplné prepínanie kanálov.

Rádiostanica operuje nad kompletnou šírkou kanálov bez nutnosti
manuálneho vyhľadávania (tuning)

Jednoduchá  a kompaktná.

Rádiostanica T2015 je jendoducho inštalovateľná a prispôsobnená
pre používanie vo vozidle.

Integrovaný reproduktor.
Poskytuje hlasitý a čistý zvuk pre komunikáciu v náročnom prostredí.
Nepožaduje ďaľšiu inštaláciu.

T2015
Konvenčná rádiostanica

Skanovanie kanálov.

Monitoruje všetky dôležité komunikaćné kanále
čím zabezpečí, že žiadny hovor nebude
zmeškaný.

Masívna konštrukcia.

Masívne konštruovaný obal s pevným a nárazu-
vzdorným rámom s využitím trvanlivej SMD
(povrchovo montované zariadenia) technológie
zabezpečí vysokú odolnosť. Rádiostanica
zodpovedá relevantným kritériám štandardu
MILSTD-810E.

Jednoduchá obsluha.

LED indikátory, zvukové tóny a jasne označené
tlačidlá s dostatočným odstupom od seba
zabezpečujú bezchybnú prevádzku. Osvetlenie
tlačidiel robí nočnú prevádzku nenamáhavou.

Bezpečnosť.

Rádiostanica T2015 môže byť fyzicky
uzamknutá v priehradke vozidla, čím sa znižuje
riziko potencionálneho odcudzenia.

Komplexná signalizácia.

Umožňuje skupinám užívateľov komunikovať
privátne. Selektívna voľba spĺňajúca Európske a
medzinárodné požiadavky môže byť voliteľne
poskytnutá a pracovať s CTCSS a DCS.



PartNo Description PriceNastavovanie parametrov.
Jednoduché nastavovanie a programovanie parametrov
rádiostanice je realizované cez PC a konektor mikrofónu.

Užívateľsky programovateľné pamäťové
tlačidlá.
Umožňujú jednodotykový prístup ku najčastejšie
používaným kanálom.

Voľba uzavretia obsadeného kanálu.
Zabraňuje interferencii s inými užívateľmi tak, že
neumožní vysielanie keď je rádio v použití.

Ekonomický mód.

Táto voľba zabraňuje vybíjaniu autobatérie. Rádiostanica
sa dočasne vypne pokiaľ nebola používaná v predeter-
minovanom čase.

Nastaviteľný výkon.
 Rádiostranica umožňuje voliteľné individuálne
nastavenie výkonu pre každý kanál osobitne, čím
dokáže vyhovieť aplikácii alebo regulačným
požiadavkám telekomunikačného úradu.

Dátové možnosti.
Rádiostanica môže byť použitá ako základný blok pre
prenos dát, napr. aj s použitím inform série firmy Tait.

Utajenie prenosu.
Pre utajenie alebo vyššiu privátnosť rádiového prenosu
je dostupný voliteľný scrambler.

Kanálový odstup
12.5 kHz
20 kHz
25 kHz

Kanále
24 (Simplex or Semi-Duplex)

Rozmery (DxŠxV)
188 x 158 x 51mm (7.4' x 6.2' x 2')

Frekvenčné rozsahy
66-88 MHz
136-174 MHz
175-225 MHz,
220-270 MHz
330-366 MHz
360-400 MHz,
400-470 MHz
450-520 MHz
500-530 MHz
806-870 MHz
820-890 MHz

Výkon
25W
22.5W     500-530 MHz
15W         800 MHz

Vlastnosti:
monitorovanie kanálov,
programovateľné uzavretie obsadeného
kanálu,
programovateľný ekonomický mód,
časovač (timer) vysielania.

Voľby:
selektívna voľba,
DTMF mikrofón,
stolné súpravy,
hands-free kit (ovládanie bez rúk),
600 Ohm interface kit (použiteľný pre repater
kombinácie),
datový modem,
scrambler.

Napätie zdroja
13.8 V nominálne
10.8-16.0V rozsah

Hmotnosť
1.2 kg
2lb 10oz

Bližšia špecifikácia
Pre bližšie technické a komerčné informácie
kontaktujte WRX Slovakia - autorizovaného
distribútora firmy Tait pre Slovensko.
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