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PR̆EDSTAVUJEME
PR̆ENOSNOU RADIOSTANICI CP040 R̆ADY
COMMERCIAL SERIES
HODNOTA A JEDNODUCHOST V DLANI

Radiostanice
Motorola CP040
nabízí jednoduchou
radiokomunikaci pro
malé a str̆ední
organizace za velmi
pr̆íznivou cenu.

Spolec̆nost Motorola, která v
oblasti komunikací působí jiz̆
75 let, pr̆edstavuje budoucnost radiostanic v podobĕ
r̆ady Commercial Series. Tato
r̆ada obsahuje nové pr̆enosné
radiostanice vhodné pro
pracovní týmy, které potr̆ebují
zůstat v kontaktu bez ohledu
na aktuální umístĕní. Její
souc̆ástí jsou i c̆tyr̆i mobilní
radiostanice urc̆ené pro
úc̆innou komunikaci ve
vozidle nebo z pevného
stanovis̆tĕ.

(vysoký/nízký). Uz̆ivatelé tak
mohou prodlouz̆it z̆ivotnost
baterie az̆ na 19 hodin na
jedno nabití*. Je-li uz̆ivatel v
blízkosti ostatních, můz̆e
radiostanici pr̆epnout na niz̆s̆í
výkon, protoz̆e poz̆adovaný
dosah je mens̆í a tím i nutný
výkon.

JEDNODUCHÉ POUZ̆ITÍ

KVALITA U SPOLEC̆NOSTI
MOTOROLA

Pouz̆ívání radiostanice CP040
je naprosto pr̆irozené. K tomu
slouz̆í tlac̆ítka s drsným
tvarovaným povrchem, robustní volic̆ kanálů, ovladac̆e
hlasitosti a tr̆íbarevná
kontrolka stavu. K dals̆ímu
zjednodus̆ení komunikace
jsou k dispozici dvĕ programovatelná tlac̆ítka, která
lze nastavit tak, aby umoz̆n̆ovala okamz̆itý pr̆ístup ke
c̆tyr̆em nejpouz̆ívanĕjs̆ím
funkcím.
CÍLENÁ KOMUNIKACE

C̆tyr̆kanálová radiostanice CP040 byla zkonstruována pr̆edevs̆ím pro
pouz̆ití v malých a str̆edních firmách, zemĕdĕlství, bezpec̆nostních
sluz̆bách, lehkém průmyslu a sektoru sluz̆eb. Vyz̆aduje jen minimální
s̆kolení a c̆lenům týmu umoz̆n̆uje zůstat v kontaktu, aniz̆ by je
rozptylovala sloz̆itými funkcemi. Vedení organizace můz̆e sledovat
ves̆kerý hlasový provoz a zprávy pr̆edávat týmům v r̆ádu sekund, a to
bez ohledu na rozsáhlost areálu.

HLN9701 – nylonové
pouzdro s poutkem na
opasek a D krouz̆ky

HMN9754 – dvoudrátové béz̆ové
sluchátko s kombinovaným
mikrofonem a PTT

Radiostanice CP040 je
vybavena c̆tyr̆mi komunikac̆ními kanály. Ty slouz̆í bud’ ke
komunikaci s celým týmem
nebo lze pr̆epnout kanál a
sloz̆itĕjs̆í problémy diskutovat
mezi „c̆tyr̆ma oc̆ima”.
ZŮSTAN̆TE V KONTAKTU

Radiostanice CP040 umoz̆n̆uje nastavit výkon

Vestavĕná funkce prohledávání kanálů slouz̆í k prevenci
zmes̆kání hovorů, protoz̆e
sleduje aktivitu vs̆ech c̆tyr̆
kanálů.

Radiostanice CP040 je
konstruována podle pr̆ísné
americké normy MIL spec
810F a pr̆ekrac̆uje poz̆adavky
normy IP54 pro ochranu pr̆ed
vlivy prostr̆edí. Pros̆la
zrychleným testem z̆ivotnosti
(Motorola Accelerated Life
Test), který simuluje pĕt let
nároc̆ného uz̆ívání v terénu.
KVALITNÍ ZVUK

Radiostanice CP040 staví na
dlouholetých zkus̆enostech,
které má spolec̆nost
Motorola v oblasti konstrukce
a výroby. Její zvuk je vynikající,
protoz̆e pouz̆ívá technologii
komprese hlasu X-PandTM.
PR̆IZPŮSOBITELNOST

K radiostanici je k dispozici
s̆iroká s̆kála audio pr̆íslus̆enství, zdrojů a pouzder.
CP040 tak lze zcela pr̆izpůsobit potr̆ebám uz̆ivatele.

*Pr̆i provozu 5:5:90 (vysílání:pr̆íjem:pohotovostní rez̆im), nastavení nízké spotr̆eby a
Li-Ion baterií s dlouhou z̆ivotností za normálního provozu.

WPLN4139 – stolní rychlonabíjec̆ (evropská
verze)
WPLN4140 – stolní rychlonabíjec̆ (britská verze)

HMN9030 – odolný
externí reproduktor
s mikrofonem
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Obecnĕ
Kmitoc̆et
Poc̆et kanálů
Napájení
Rozmĕry (V x S̆ x H)
Hmotnost
Průmĕrná z̆ivotnost baterie pr̆i pokojové
teplotĕ (provozní cyklus 5:5:90)
Standardní baterie NiMH
Tenká baterie Li-Ion
Baterie Li-Ion s dlouhou z̆ivotností

Pr̆ijímac̆
Citlivost (12 dB EIA SINAD)
Selektivita sousedních kanálů
Intermodulace
Kmitoc̆tová stabilita (-30°C az̆ +60°C)
Potlac̆ení nez̆ádoucích pr̆íjmů
Výkon audio signálu pr̆i < 5% zkreslení

VKV
146 - 174 MHz

UHF1
403 - 440 MHz

1W
13 hod
17 hod
19 hod

12,5 kHz

5W
10 hod
12 hod
14 hod
VKV
20/25 kHz

-60 dB

-70 dB

1W
13 hod
17 hod
19 hod

Nízký
1W

UHF1
UHF2
20/25 kHz
12,5 kHz
20/25 kHz
0,25 µV (typická)
-60 dB
-70 dB
-60 dB
-70 dB
-70 dB
0,00025%
-70 dB
500 mW
UHF1

Vysoký
5W

Signalizace
PL
PL
PL
PL

UHF3
12,5 kHz
20/25 kHz
-60 dB

UHF2
Nízký
1W
12,5/20/25 kHz
0,00025%

-36 dBm < 1 GHz

-70 dB

UHF3
Vysoký
4W

-30 dBm > 1 GHz az̆ 4 GHz
+1, -3 dB
<3%

-40 dB (12,5 kHz)

-45 dB (25 kHz)

PR̆ÍSLUS̆ENSTVÍ
Metody
500.4
501.4
502.4
503.4
505.4
506.4
507.4
509.4
510.4
514.5
516.5

Postupy
1
1,2
1,2
1
1
1
3
1
1
1
1

Vs̆echny radiostanice se dodávají s tenkou baterií Li-Ion umoz̆n̆ující optimální výkon.
Souc̆ástí dodávky je i klip na opasek a rychlá stolní rychlonabíjec̆ pro usnadnĕní pouz̆ívání.

C̆ÍSLA MODELŮ
C̆íslo modelu
MDH50KDC9AA1AN
MDH50QDC9AA1AN
MDH50RDC9AA1AN
MDH50SDC9AA1AN

4W
10 hod
12 hod
14 hod

12,5 kHz

VKV

MIL Standard 810F
Pr̆íslus̆ná norma MIL-STD
Nízký tlak
Vysoká teplota
Nízká teplota
Teplotní s̆ok
Slunec̆ní zár̆ení
Dés̆t’
Vlhkost
Slaná mlha
Prach
Vibrace
Nárazy

UHF3
465 - 495 MHz

4 kanály
7,5 V ± 20%
130 x 62 x 42mm (s tenkou baterií Li-Ion)
376g s tenkou baterií Li-Ion

Vysílac̆
RF výstup: NiMH pr̆i 7,5 V
Odstup kanálů
Kmitoc̆tová stabilita (-30°C az̆ +60°C)
Rus̆ivé signály/harmonické zkreslení
Audio charakteristika (s preemfázi
6 dB/oktávu, 300 - 3000 Hz)
Zkreslení audio signálu pr̆i 1000 Hz,
Pro 60% kmitoc̆tového zdvihu
FM s̆um

UHF2
438 - 470 MHz

Kanály
4
4
4
4

Kmitoc̆et
146-174 MHz
403-440 MHz
438-470 MHz
465-495 MHz

Výkon
1-5 W
1-4 W
1-4 W
1-4 W

NORMY A SPECIFIKACE PROSTR̆EDÍ
Provozní teplota
-30 az̆ +60 °C
Skladovací teplota
-40 az̆ +85 °C
Teplotní s̆ok
-40 az̆ +80 °C
Ochrana pr̆ed prachem a vodou
IP54
Radiostanice spln̆uje vs̆echny poz̆adavky pr̆íslus̆ných pr̆edpisů:
Smĕrnice 1999/5/EC RTTE
Pr̆íslus̆né normy EN300 086-2, EN301 489-01, EN301 489-05, EN60950
Norma ISO 9001 – spln̆uje poz̆adavky normy ISO 9001 – mezinárodní systém zajis̆tĕní
jakosti pr̆i konstrukci, vývoji, výrobĕ, instalaci a servisu výrobku.

Baterie
NNTN4851
standardní baterie NiMH
NNTN4970
tenká baterie Li-Ion
NNTN4497
baterie Li-Ion s dlouhou z̆ivotností
Nabíjec̆ky
WPLN4139
stolní rychlonabíjec̆ (evropská verze)
WPLN4140
stolní rychlonabíjec̆ (britská verze)
WPLN4162
rychlonabíjec̆ pro více stanic (evropská verze)
WPLN4163
rychlonabíjec̆ pro více stanic (britská verze)
Pouzdra/klipy na opasek
HLN8255
7,5cm klip na opasek s pruz̆inou
HLN9701
nylonové pouzdro s poutkem na opasek a D krouz̆ky
HLN9985
vodotĕsné pouzdro
RLN4815
univerzální obal
RLN5383
koz̆ené pouzdro s poutkem na opasek a D krouz̆ky
RLN5385
koz̆ené pouzdro s otoc̆ným poutkem na opasek
Audio
HMN9030
odolný externí reproduktor s mikrofonem
HMN9727
jednodrátové sluchátko s mikrofonem v béz̆ové barvĕ
HMN9754
dvoudrátové béz̆ové sluchátko s kombinovaným mikrofonem a PTT
MDPMLN4445
ultra lehké sluchátko s mikrofonem a vestavĕným PTT
MDPMLN4442
us̆ní sluchátko s kombinovaným mikrofonem a PTT
MDPMLN4443
flexibilní sluchátko s kombinovaným mikrofonem a PTT
MDPMMN4008
externí reproduktor s mikrofonem
RLN5238
náhlavní souprava pro provoz v hluc̆ném prostr̆edí s vestavĕným PTT

Zmĕna ves̆kerých údajů bez pr̆edchozího oznámení vyhrazena.
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Bliz̆s̆í informace získáte u místního prodejce radiostanic
spolec̆nosti Motorola:

Motorola a logo ve tvaru stylizovaného písmene M jsou registrovány u Úr̆adu pro patenty a obchodní
známky Spojených států amerických. Vs̆echny ostatní názvy produktů a sluz̆eb jsou vlastnictvím pr̆íslus̆ných
vlastníků. © Motorola, Inc. 2003.
www.motorola.com/commercialseries

