
T W O - W A Y  R A D I O S

GP340:
Radiotelefon Popularny
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Radiotelefon Popularny to proste rozwiàzanie dla zawodowców, którzy muszà stale 
byç w kontakcie. Dzi´ki GP340 u˝ytkownicy mogà zwi´kszyç swojà wydajnoÊç pracy,
bez odrywania si´ od bie˝àcych zaj´ç. Radiotelefon Popularny to najprostszy w obs∏udze
Êrodek ∏àcznoÊci.

● Sygnalizacj´
Oprogramowanie radiotelefonu
umo˝liwia sygnalizacj´ selektywnà
Private Line™ i 5-cio tonowà.

● Przeszukiwanie kana∏ów
Umo˝liwia nas∏uch ruchu na ró˝nych
kana∏ach i w∏àczanie si´ do rozmowy.

● 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.

● Nadawanie uruchamiane g∏osem
(VOX)
Mo˝liwoÊç pracy bez u˝ywania ràk przy
zastosowaniu zestawu nag∏ownego z
VOX, dost´pnego jako wyposa˝enie
dodatkowe.

● Regulowany poziom mocy
Moc nadawczà radiotelefonu mo˝na
ustawiç na dwie wartoÊci - ma∏a wyd∏u˝a
czas pracy bez ∏adowania akumulatora,
zaÊ du˝a u∏atwia po∏àczenia na znaczne
odleg∏oÊci. 

● Sygnalizacj´ ratunkowà
Umo˝liwia wys∏anie wezwania „na
ratunek“ do zaprogramowanego numeru
odbiorcy lub grupy odbiorców.

● Pomoc dla samotnego pracownika
Zwi´ksza bezpieczeƒstwo osób, które
muszà pracowaç samotnie bez
bezpoÊredniej asekuracji. Je˝eli
u˝ytkownik nie zareaguje na sygna∏

ostrzegawczy, radiotelefon 
samoczynnie wchodzi w „ratunkowy“ 
tryb pracy.

● Mo˝liwoÊç wstawienia 
dodatkowych p∏ytek
FunkcjonalnoÊç radiotelefonu mo˝na
zwi´kszyç w drodze dodania
nast´pujàcych p∏ytek:
- p∏ytki szyfratora, zapewniajàcej
poufnoÊç rozmów,
- SmarTrunk II - umo˝liwiajàcej niedrogà
realizacj´ ∏àcznoÊci trunkingowej,
- Voice Storage – Rejestrator G∏osu,
umo˝liwiajàcego przechowywanie i
odtwarzanie wiadomoÊci g∏osowych.

● ObejÊcie
Funkcja ta umo˝liwia korzystanie z
systemu radiokomunikacyjnego lub
dyspozytorskiego do ∏àcznoÊci dalekiego
zasi´gu, lub obejÊcie systemu i
bezpoÊrednià ∏àcznoÊç pomi´dzy
indywidualnymi, znajdujàcymi si´
niedaleko od siebie radiotelefonami.

● „Szeptank´“
Funkcja dzi´ki, której osoba mówiàca
bardzo cicho do mikrofonu b´dzie przez
pozosta∏ych wyraênie s∏yszana.

● Przekazywanie wywo∏aƒ
Umo˝liwia u˝ytkownikowi, który nie mo˝e
odbieraç wywo∏aƒ, przekierowanie ich na
inny radiotelefon.

● Programowalny odst´p
mi´dzykana∏owy (12,5 / 20 / 25 kHz)
Uniwersalny i prosty sposób
dostosowania odst´pu
mi´dzykana∏owego do aktualnych
wymagaƒ.

Proste w obs∏udze elementy 
regulacyjne i funkcje obejmujà:

GP340 mic

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



Military Standards 810 C, D, & 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 1 502,2 1,2 502,3 1,2

Szok termiczny 503,1 1 503,2 1 503,3 1

Promieniowanie 
s∏oneczne 505,1 1 505,2 1 505,3 1

Deszcz 506,1 1,2 506,2 1,2 506,3 1,2

WilgotnoÊç 507,1 2 507,2 2,3 507,3 2,3

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 1,4 516,4 1,4

Parametry ogólne

Liczba kana∏ów 16

èród∏o zasilania Akumulator 7.5V

Wymiary: wys. x szer. x g∏´b. (mm) WysokoÊç bez pokr´te∏
Ze standardowym akumulatorem NiMH 137 x 57.5 x 37.5
Z akumulatorem NiMH o podwy˝szonej 
pojemnoÊci 137 x 57.5 x 40.0
Z akumulatorem NiCD 137 x 57.5 x 40.0
Z akumulatorem Lilon 137 x 57.5 x 33.0

Waga: (g)
Ze standardowym akumulatorem NiMH 420
Z akumulatorem NiMH o podwy˝szonej 
pojemnoÊci 500
Z akumulatorem NiCD 450
Z akumulatorem Lilon 350

Przeci´tny czas eksploatacji przy cyklu @5/5/90: Ma∏a Moc Du˝a Moc
Ze standardowym akumulatorem NiMH 11 godzin 8 godzin
Z akumulatorem NiMH o podwy˝szonej 
pojemnoÊci 14 godzin 11 godzin
Z akumulatorem NiCD 12 godzin 9 godzin
Z akumulatorem Lilon 11 godzin 8 godzin

Uszczelnianie: Spe∏nia testy odpornoÊci na deszcz wed∏ug norm
MIL STD 810 C/D /E oraz IP54

Wstrzàsy i drgania: OdpornoÊç na nara˝enia mechaniczne wy˝sza
ni˝ normy MIL STD 810-C/D /E oraz TIA/EIA 603

Py∏ i wilgotnoÊç: OdpornoÊç na dzia∏ania Êrodowiska wy˝sza
ni˝ normy MIL STD 810 C/D /E oraz TIA/EIA 603

Nadajnik

*Cz´stotliwoÊç - Praca w ca∏ym VHF: 136-174 MHz LB1: 29.7-42 MHz
zakresie cz´stotliwoÊci 300-350 MHz LB2: 35-50 MHz

UHF: 403-470 MHz

Odst´p mi´dzykana∏owy 12.5/20/25 kHz 12.5/20/25 kHz

StabilnoÊç cz´stotliwoÊci ±2.5 ppm ±10 ppm
(-25°C to +55°C, +25° Ref.)

Moc 136 - 174:  1-5W 1-6W
300-350: 1-4W

403 - 470:  1-4W

Maksymalna dewiacja ±2.5 @ 12.5 kHz ±2.5 @ 12.5 kHz
±4.0 @ 20 kHz ±4.0 @ 20 kHz
±5.0 @ 25 kHz ±5.0 @ 25 kHz

Przydêwi´ki i szumy FM -40 dB typowe -40 dB typowe

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

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

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

Zniekszta∏cenia akustyczne 3% 3%

Odbiornik

*Cz´stotliwoÊç - Praca w ca∏ym VHF: 136-174 MHz LB1: 29.7-42 MHz
zakresie cz´stotliwoÊci 300-350 MHz LB2: 35-50 MHz

UHF: 403-470 MHz

Odst´p mi´dzykana∏owy 12.5/20/25 kHz 12.5/20/25 kHz

StabilnoÊç cz´stotliwoÊci ±2.5 ppm ±10 ppm
(-25°C to +55°C, +25° Ref.)

Czu∏oÊç (12 dB SINAD) EIA 0.25 µV typowe 0.25 µV typowe
Czu∏oÊç (20 dB SINAD) ETS 0.50 µV typowe 0.50 µV typowe

Intermodulacja EIA 70 dB 70 dB

SelektywnoÊç sàsiedniokana∏owa 60 dB @ 12.5 kHz 60 dB @ 12.5 kHz
70 dB @ 20/25 kHz 70 dB @ 25 kHz

T∏umienie sygna∏ów paso˝ytnicznych 70 dB 70 dB

Nominalna moc akustyczna 0.5W 0.5W

Zniekszta∏cenia akust. przy 
maks. mocy akust. 3% typowe 3% typowe

Przydêwi´ki i szumy -40 dB @ 12.5 kHz -40 dB @ 12.5 kHz
-50 dB @ 20/25 kHz -50 dB @ 20/25 kHz

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

Promieniowanie paso˝ytnicze -57 dBm <1 GHz -57 dBm <1 GHz
-47 dBm >1 GHz -47 dBm >1 GHz

ETS 300 086 FCC cz´Êç 15

Dane dla +25°C je˝eli inaczej nie sprecyzowano

Dane Techniczne Radiotelefonu GP340

* 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.

Zgodne 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.

Tylko oryginalne akcesoria i akumulatory firmy Motorola zapewnià najwy˝szà sprawnoÊç, niezawodnoÊç i jakoÊç. Dodatkowe
informacje znajdujà si´ w broszurze „Akcesoria do Professional Radios Series“.

, Motorola, Professional Radio Series, 
As Dedicated As You Are, X-Pand

sà znakami handlowymi firmy Motorola Inc.
© 2000 Motorola. Wydrukowano w Niemczech.

http://www.motorola.pl
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