

»
ويژه ¼ ها در يک نگاه

 MRAYمخابره قابل 
گسش
 MRAYمخابره سبک وزن قابل 
گسش  125وات،كه مخابره  HFبشكل دستگاه
ثابت با طاقت بلند ،ويا  HFبه  VHF/UHF 30وات سيستم كراس پچ ،كه از منبع
 ACويا بطری خودش عمل ميكند ميباشد .جابجا شده در يک پوش معياری
) (Pelican Caseبرای 
توانا محافظت امروزی و
گسش يع ،طراحى محكم 
نو های 
امني¡ را فراهم ميكند.

آسان و يع برای نصب

گسش يع  MRAYبه £
مخابره قابل 
آسا عيار و بطور يع در محيط های سيار و
ثابت نصب ميشود .آپريتور بطور ساده  £
آن¨ را وصل و ارتباط برقرار ميگردد MRAY .بطور
مستقيم از منبع  ACبا استفاده از تقويه كننده برق داخ« خود اش عمل ميكند .همراه با
پوش 
بر´ اضافه MRAY ،ميتواند از منبع برق خود تابه  66ساعت عمل كند  ،چارچ كردن
دوباره از منبع های  ACو DCامكان دارد.

سبک وزن و قابل حمل

وزن معمو¸  20كيلو گرام ارتباط ميگرد به عيارسازی MRAY ،آنقدر سبک و µ
ف¶ده است كه
در سيت موتر ويا طيار های كوچک شخ ºقابل انتقال ميباشد.

 از  NGT HFكودان ،انوای و تمام مخابره های
 MT-4E VHF/UHFپشتيبا  ميكند
 گس  ش يع
 تابه  66ساعت عمل ميكند همراه با برق پوش خود
 صدا ،ايميل ،رديا  ،GPSكراس پچ ،پشتيبا 

تيلفون
 ساحه باز كام ٌ محافظت شده با منبع اص AC
 توانا ¤چارچ شدن از لوازم موتر و سولر
 قابل انتقال توسط موتر و طياره
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 MRAYمخابره قابل 
گسش
با افزودن مخابره های  ،VHF/UHFسيستم  MRAYبشكل كراس پچ ويا 
رپي
مركز ثابت عمل ميكند .در پوش های سياه و زرد رنگ موجود است.

عيار سازی قابل انعطاف

رديا
 MRAYبا عيار سازی های مختلف ارتباطات صدا و ديتا در  HFتابه Å
£
تيلفو موجود است.
 GPSو تماس

مشخصات
عمومى

ظرفيت چينل
زمان عمليا 

درجه حرارت

RF

ساحه فريكانس
اندازه برق
مود علميا 

مقاومت خارجى RF


بر³

ساحه كاری AC
ولتاژ عمليا  سيستم
ساحه چارچ خارجى DC
محافظت

ميخاني¶

محيطى
ابعاد

تا  1000چينل همراه با انوای /تا به  32چينل )(LMR
تا  66ساعت ) 100Ahبطری  SLA)، 53ساعت ) Ah 80بطری  (SLAيا  24ساعت ) Ah35بطری های (SLA
وقت عمليات وابسته است بر  ،Tx:Rx 1:9همچنان وابسته است با عيار سازی محصول
سان¡ گراد تا  60درجه 
 -30درجه 
سان¡ گراد

HF

 1.6تا به  30ميگا هرتز فرستنده 250 ،كيلوهرتز تا به 30
ميگاهرتز آخذه
 125وات PEP
)Single sideband (J3E, USB, LSB, AM, ISB
)50 Ω (N-type, female

LMR

 VHF،UHFويا  900 /800 /700ميگاهرتز
 3تا به  30وات
FM Analog or P25 Digital
)50 Ω (N-type, female

to 240 V AC ±10% 50/60 Hz 100
)12 V DC nominal (10 to 16 V DC operational
چارچ دخو¸ بطری 13 :تا  26ولت DC
چارچ خروجى بطریA max 8 :
كام¿ ً محافظت شده بر عليه توليد كم/ولتاژ £
اضا´ ،بارباز  /RFكت شارت VSWR /باÎ
طراحى شده برای  MIL-STD-810Gبرای تكان و لرزه
)630 mm W x 495 mm D x 297 mm H (main case
)575 W x 350 D x 230 mm H (power case
تقريباً  28كيلوگرام )پوش اص« با مخابره های  HFو  VHF/UHFو نصب (PSU
 20كيلوگرام  HFتنها 31 ،كيلوگرام ) Ah 80پوش بطری(
سياه يا قابليت ديد– با Îزرد

وزن
رنگ

گزينه های سيستم
)به طورجداگانه تقاضاگردد(
مخابره
پوش برق

مودم
كراس پچ

سيستم های  
آن ¹مناسب

آن ¹ها

كودان ،انوای NGT ،و كراس پچ ع¿مه های تجاری £
كمپ¡ كودان
هستند .نام تجاری ،نام محصول و µكت ديگر ذكر شده در اين
سند ع¿مه های تجاری ثبت شده صاحبان مربوطه آن ميباشند.

HF

سلسله MT-4E
انوای ويا  NGT MR، SRويا سلسله VR
منبع برق پوش پوليكان موجود است در  1000Ah، 80Ahيا  35Ahبا بطری  £
ت Åا پوش بسته
توانا داخ« مديريت بطری و چارچ كردن از منبع DC

مودم داخ« انوای ،يا  RM50e/3012/3212مودم خارجى
كراس پچ  3031كودان برای وصل  £
ساخ¨ شخص سوم VHF/UHF

گسش تكتي:Õ

گسش سيار:

£
آن¨ تكتي Õدايپول پهنای باند

£
 3040/9350آن¨ وهيپ عيار ساز خودكار يا
 3042/3046عيارسار  £
آن¨ با وهيپ مناسب
ساحه  £
آن¨ های  VHF/UHFموجود است

قيمت های كه ياداشت گرديده است نمونه است .توضيحات  £
تغنيست.
تجهات و مشخصات بدون اط¿ع قب« يا تعهد قابل 
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