
Tait Orca 5010 predstavuje dostupnú
rádiostanicu s rozšírenými funkciami. Táto 16
kanálová konvenčná rádiostanica je masívna,
spoľahlivá, s jednoduchou obsluhou.

Jednoduché!používanie.

Séria Tait Orca 5000 bola navrhnutá pre jednoduché
používanie. Jej elegantný tvar Vám pohodlne sadne
do dlane. Dve, vhodne umiestnené tlačidlá, Vám
zabezpečia jednoduchý prístup do štyroch
najčastejšie používaných funkcií.

Masívna konštrukcia.

Ručná rádiostanica musí byť pevná aby zniesla
údery a pády. Séria Tait Orca 5000 prešla
nekompromisnými testami odolnosti a výsledkom je
robustná a spoľahlivá konštrukcia spĺňajúca
MIL-STD-810 C, D, E a IP54 štandardy (odolnosť
voči prachu vode).

Rozšírené možnosti signalizácie.

zahŕňajú Selcall (selektívna voľba), DCS a CTCSS.

Skanovanie kanálu.

S pridanou vlastnosťou priority si môžte byť istý, že
nepremeškáte žiaden hovor.

Funkcia “Voting”.

Funkcia zabezpečí, že Orca 5010 automaticky
vyberie kanál s najsilnejšou intenzitou poľa, čím je
dosiahnuté isté spojenie.

Nastaviteľný výkon.

Výkon rádiostanice je nastaviteľný do troch úrovní.
Môžte meniť intenzitu výkonu na každom
komunikačnom kanále zvlášt, čo predstavuje dlhšiu
možnosť prevádzky batérie v  teréne. Vyšší výkon
zase zlepšuje dosah.

D-svorka, štipce  na opasok
Klopňové mikrofóny
Štandardné a rýchlo nabíjačky
v jednoduchom alebo násobnom prevedení
Stolný nabíjač
Kožené doplnky
Náhlavné súpravy
Univerzálny interface pre doplnky
Kompletná automobilová sada

Tait Orca 5010
16 kanálová konvenčná rádiostanica

Príslušenstvo:



Počet konvenčných kanálov
16

Vlastnosti
2 programovateľné tlačidlá
Handset prevádzka
Spojenie jediným dotykom
Monitor funkcia
Selektívna voľba
Scanning & Voting
Repeater Talkaround
Úsporné režimy prevádky
Tiesňové volania
Stun and Revive
PSTN & PABX volania

Kanálový odstup
12.5 kHz
20 kHz
25 kHz

Rozsah pracovnej teploty
-30 to +60 °C

Vysielací výkon
VHF - 1, 2.5, 5W
UHF - 1, 2.5, 4 W
(pre každý kanál individuálne)

Batérie
1100mAh NiCd (bez štipca)
1500mAh NiMH (bez štipca)
1100mAh NiCd
1500mAh NiCd
1500mAh NiMH
2000mAh NiMH

Frekvenčné rozsahy
66-88 MHz
136-174 MHz
175-225 MHz
336-400 MHz
400-470 MHz
450-530 MHz
806-870 MHz
896-941 MHz

Ekonomický mód.
Tait Orca 5010 môže pracovať v troch stupňoch
ekonomického módu predlžujúcim životnosť batérie.

Núdzové stavy.
Núdzový / tiesňový signál je vysielaný predefinovanému
užívateľovi alebo skupine.

Programovateľný kanálový odstup (12.5/
20/25 kHz)
Tait Orca 5010 má integrovanú flexibilnú možnosť
nastavenia kanálového odstupu.

Repeater Talkaround.
Táto funckia umožňuje zvoliť si, či má rádiostanica
komunikovať cez repeater, dispečera, alebo  priamo
komunikovať s rádiostanicami v jej dosahu, napríklad v
prípade výpadku spojenia s repeaterom.

Handset prevádzka.
Tait Orca 5010 obsahuje populárnu možnosť prevádzky
v tzv. handset mode, kedy je možné rádiostanicu držať
ako telefón pre väčšie súkromie a jasnú konverzáciu v
hlučnom prostredí.

Nuisance Delete.
Táto funkcia umožňuje dočasné odstavenie nevhodných
alebo preplnených kanálov zo skanovaného rozsahu,
čím zabezpečí vyššiu priepustnosť.
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