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GM640:
Radiotelefon Popularny 
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Radiotelefon Popularny to proste rozwiàzanie dla zawodowców, którzy muszà stale 
byç w kontakcie. Radiotelefon GP640 przyczynia si´ do wzrostu wydajnoÊci, poniewa˝
pracownicy mogà si´ ze sobà porozumiewaç nie przerywajàc bie˝àcej pracy. Radio-
telefon Popularny to najprostszy w obs∏udze Êrodek ∏àcznoÊci.

Proste w obs∏udze elementy regulacyjne i funkcje obejmujà:
● Sygnalizacj´

Pakiet sygnalizacyjny w pe∏ni zgodny z
MPT obejmuje tryby pracy MPT 1343,
Regionet 43 i ANN. Radiotelefony
umo˝liwiajà konfiguracj´ do 2
"personalizacji" w tym  sygnalizacji
Talk Group Select i konwencjonalnej.

● Kompresj´ g∏osu X-Pand™ i
wyciszanie Low Level Expansion
Zapewnia wyraênà i g∏oÊnà foni´
nawet w najha∏aÊliwszym otoczeniu.
Wyciszanie Low Level Expansion
umo˝liwia osiàgni´cie dodatkowej
poprawy jakoÊci fonii poprzez redukcj´
szumów normalnie s∏yszalnych
podczas przerw w rozmowie.

● Przegrupowanie dynamiczne
Daje mo˝liwoÊç zdalnej zmiany
konfiguracji radiotelefonu drogà
radiowà.

● Powiadamianie o niezauwa˝onym
po∏àczeniu
Radiotelefon mo˝e zachowaç
przychodzàce wywo∏ania i
przypominaç u˝ytkownikowi o
odpowiedzi na nie.

● Rejestrator g∏osu – Voice Storage
Nagrywanie wiadomoÊci g∏osowych:
notatnik elektroniczny pozwalajàcy na
zachowywanie i odzyskiwanie
wiadomoÊci.
Komunikat g∏osowy: informacja dla
osób wywo∏ujàcych o mo˝liwoÊci
zostawienia wiadomoÊci

● Mo˝liwoÊç wstawienia dodatkowych
p∏ytek*
Mo˝liwa jest rozbudowa funkcji
modelu GM640 poprzez wstawienie
dodatkowych p∏ytek

● Praca w pe∏nym zakresie
cz´stotliwoÊci i programowalny odst´p
mi´dzykana∏owy
Zapewnia elastycznoÊç w
dostosowaniu do u˝ytkowania i
magazynowania.

● Ogranicznik czasowy u˝ycia kana∏u
Ogranicza czas ciàg∏ego nadawania
na danym kanale. Pozwala to na
bardziej efektywne wykorzystanie
kana∏u.

● Alarm zewn´trzny
Aktywuje klakson i / lub Êwiat∏a
pojazdu po odebraniu wezwania,
dzi´ki czemu u˝ytkownik zauwa˝y
po∏àczenie, nawet je˝eli znajdzie si´
poza samochodem.

● Wyciszanie radia w samochodzie
Automatycznie wycisza samochodowy
system audio, aby umo˝liwiç
odebranie i wys∏anie komunikatu bez
zak∏óceƒ.

* Informacje o dost´pnoÊci konkretnych p∏ytek, stanowiàcych wyposa˝enie dodatkowe, uzyskaç mo˝na od autoryzowanego 
przedstawiciela handlowego firmy Motorola.



Dane Techniczne Radiotelefonu GM640

*Mo˝liwoÊç zastosowania uzale˝niona od przepisów i uregulowaƒ prawnych w konkretnych krajach.

Specyfikacje mogà ulec zmianie bez uprzedzenia i nie majà charakteru wià˝àcej specyfikacji.

Wszystkie podane parametry sà typowe. Radiotelefony spe∏niajà obowiàzujàce wymagania regulacyjne.

Zgodny z Dyrektywà EC 89/336/EEC

Zgodne z normà ETS 300 113 

Bli˝sze informacje o tym w jaki sposób ∏àcznoÊç przez Professional Radios Series mo˝e dostarczyç korzyÊci Paƒstwa
przedsi´biorstwu mo˝ecie uzyskaç od najbli˝szego autoryzowanego przedstawiciela handlowego firmy Motorola.
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Parametry ogólne
Parametry VHF UHF
*Zakres cz´stotliwoÊci 136-174 MHz 403-470 MHz

StabilnoÊç cz´stotliwoÊciowa ±2.5 ppm ±2 ppm
(-30°C do +60°C, 
temp. odniesienia +25°C)

Odst´p mi´dzykana∏owy 12.5/20/25 kHz

Moc wyjÊciowa 1-25W

Zasilanie 13,2V pr. sta∏ego (10,8–15,6V pr. sta∏ego) minus na masie samochodu

Wymiary: d∏ug. x szer. x wys. 177mm x 176mm x 56mm  (dodaç 8mm na potencjometr)

Waga: 1400 g

Zakres temperatur pracy -30 do 60°C

Uszczelnianie Zgodne z IP54

Wstrzàsy i drgania Spe∏nia MIL STD 810-C/D /E i TIA/EIA 603

Py∏: Spe∏nia MIL STD 810-C/D /E i TIA/EIA 603

WilgotnoÊç: Spe∏nia MIL STD 810-C/D /E i TIA/EIA 603

Nadajnik
Parametry VHF/UHF
Maksymalna dewiacja ±2.5 kHz przy 12.5 kHz

±4.0 kHz przy 20 kHz
±5.0 kHz przy 25 kHz

Przydêwi´ki i szumy -40 dB przy 12.5 kHz
-45 dB przy 20/25 kHz

Promieniowanie -36 dBm < 1 GHz
niepo˝àdane -30 dBm > 1 GHz

T∏umienie kana∏u -60 dB przy 12.5,
sàsiedniego -70 dB przy 20/25 kHz

Pasmo akustyczne +1 do -3 dB
(300 do 3000Hz)

Zniekszta∏cenia akustyczne
przy 1000 Hz i 60% 3% typowe
maksymalnej dewiacji

Odbiornik
Parametry VHF UHF
Czu∏oÊç (12 dB SINAD): 0.30µV (0.22µV typowe)
(ETS)

Intermodulacja (ETS) >65 dB, >70 dB dla stacji bazowej

SelektywnoÊç 80dB przy 25 kHz 75 dB przy 25 kHz
sàsiedniokana∏owa (ETS) 75dB przy 20 kHz 70 dB przy 20 kHz

65dB przy 12.5 kHz 65 dB przy 12.5 kHz

T∏umienie sygna∏ów 80 dB przy 20/25 kHz 75 dB przy 20/25 kHz
paso˝ytniczych (ETS) 75 dB przy 12.5 kHz 70 dB przy 12.5 kHz

Nominalna moc akustyczna 3W wewn´trzny
(ETS) 7,5W i 13W zewn´trzny

Zniekszta∏cenia akustyczne 3% typowe
przy dêwi´ku nominalnym

Przydêwi´ki i szumy -40 dB przy 12.5 kHz
-45 dB przy 20/25 kHz

Pasmo akustyczne +1 do -3 dB
(300 do 3000Hz)

Promieniowanie paso˝ytnicze -57 dBm <1 GHz
zgodnie z FFC rozdz. 15 -47 dBm >1 GHz

Military Standards 810 C, D i E
810C 810D 810E

Norma MIL-STD Metody Procedury Metody Procedury Metody Procedury

Niskie ciÊnienie 500.1 1 500.2 2 500.3 2

Wysoka temperatura 501.1 1,2 501.2 1,2 501.3 1,2

Niska temperatura 502.1 2 502.2 1,2 502.3 1,2

Szok termiczny 503.1 1 503.2 1 503.3 1

Promieniowanie 505.1 1 505.2 1 505.3 1
s∏oneczne

Deszcz 506.1 2 506.2 2 506.3 2

WilgotnoÊç 507.1 2 507.2 2,3 507.3 3

S∏ona mg∏a 509.1 1 509.2 1 509.3 1

Py∏ 510.1 1 510.2 1 510.3 1

Drgania 514.2 8,10 514.3 1 514.4 1

Wstrzàsy 516.2 1,2,5 516.3 1 516.4 1


