
Tait Orca 5040 predstavuje najdokonalejšiu
trunkovú rádiostanicu, z portfólia ručných
rádiostaníc. Táto  robustná a pritom elegantná
rádiostanica je vybavená všetkými funkciami
ktoré očakávate od špičkovej ručnej trunkovej
rádiostanice.

Jednoduché užívateľské menu.

Tait Orca 5040 predstavuje užívate ľsky
najprijateľňejšiu rádiostanicu, navrhnutú pre
splnenie náročných obchodných požiadaviek
dneška. Vybrané funkcie môžu byť podľa
požiadaviek užívateľa zahrnuté do užívateľského
menu a výrazne zjednodušiť užívanie rádiostanice,
napr. podsvietenie displaya, handset prevádzka
alebo DTMF mód.

Skrolovanie a funkčné  klávesy.

Dve skrolovateľné tlačidlá umožňujú jednoduchý
presun v  menu úrovniach. Ďalšie tlačidlo môže byť
naprogramované na dve funkcie podľa Vášho
výberu, alebo si môžte vybrať medzi troma
najčastejčie používanými trunkovými funkciami.

Fronta hovorov.

Tait Orca 5040 zoradí do fronty až do 20 čakajúcich
alebo prichádzajúcich volaní.

Úplná klávesnica a Displej.

Jednoducho používateľná klávesnica umožňuje
úplné alfanumerické vytáčanie. Pre zamedzenie
neautorizovaného použitia je možné zabezpečenie
klávesnice osobným PIN kódom. Podsvietený
displej zobrazuje znaky v normálnej, alebo
zväčšenej veľkosti. Ďaľšie indikátory Vás informujú o
prevádkových stavoch, napr. DTMF, Handset,
zobrazenie kanálu, volania vo fronte, výkon.
Indikátor stavu batérie informuje o zostávajúcej
kapacite batérie. Display tiež zobrazuje úroveň
prijímaného signálu v osemstĺpcovom indikátore.

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 5040
Trunk / konvenčná rádiostanica

Príslušenstvo:



Počet konvenčných kanálov
10

Vlastnosti
100 Alphanumeric Presets
3 Programmable Function Buttons
Handset Operation
Keypad Lock
Battery Charge Indicator
Menu System
One Touch Call
Monitor Function
Call Queuing
Power Saving Modes
Emergency Modes
Stun and Revive
PSTN & PABX Calls
MPT 1327 Signalling Standards
Status Calls
Multiple Networks
Send and Receive Short Data Messages

Kanálový odstup
12.5 kHz
20 kHz
25 kHz

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

Prevádzkové teploty
od -30 C do +60 C

Vysielací výkon
1, 2.5, 5 VHF
1, 2.5, 4 UHF

Signalizácia.
Tait Orca 5040 je úplne kompatibilná so štandardom
MPT1327 zahŕňajúc protokoly MPT 1343, PA 2424, ANN
system, LMS dialling a tiež volania na preddefi- nované
čísla.

Konvenčný mód.
Pokiaľ ste mimo dosahu trunkovej siete, alebo chcete
komunikovať v rámci konvečnej siete, rádiostanicu je
možné prepnúť do konvenčnej prevádzky. Máte
prístupných do 10 konvenčných kanálov, pričom každý
je programovateľný s CTCSS a monitorovacou funkciou.

Možnosť prevádzky vo viacerých sieťach.
Rádiostanica umožňuje používanie prepnutím sa do
rôznych sietí bez nutnosti fyzického preprogramová-
vania.

Vzdialená aktivácia /deaktivácia.
Séria Tait Orca 5000 umožňuje vzdialenú aktiváciu alebo
deaktiváciu rádiostanice, napr. pri strate alebo
odcudzení.

Možnosti volania.
Tait Orca 5040 ponúka širokú škálu možných volaní ako
individuálne, skupinové, krízové, broadcast spravodaj-
stvo, statusové, PSTN / PABX a medzikonvojové
volania.

Programovateľný kanálový odpstup.
Tait Orca 5040  umožňuje pružné definovanie
kanálového odstupu (12.5/20/25 kHz) pre rôzne
frekvenčné plány.

Specifikácia:ˇ
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