Serija NX-5000
NEXEDGE® VHF/UHF
MULTI-PROTOKOLNE DIGITALNE IN ANALOGNE POSTAJE

Serija NX-5000 - Podpora NXDN, DMR in P25
digitalnih protokolov plus FM analogno
Radijske postaje so rešilna vrv za vse tiste, ki opravljajo delo v prvih vrstah - ekipe, ki
se borijo s pobesnelim ognjem, terenski inžinirji na popravilu škode ledene nevihte, ali varnostni
delavci, ki se odzivajo na varnostno opozorilo. Vsi ti potrebujejo in si zaslužijo opremo, ki je
resnično primerna za te namene, in še mnoge druge.
Da bi zadostili tem potrebam je KENWOOD črpal iz svojih izdatnih izkušenj, svoje
priznane tehnologije ter strokovne analize potreb trga za razvoj NEXEDGE®. Ta inovativna digitalna
rešitev zadovoljuje najbolj zahtevne potrebe dandanašnjih uporabnikov postaj v kritičnih okoljih.
Zdaj pa je NEXEDGE® segla še dlje pred kompeticijo z novimi ročnimi in mobilnimi postajami serije
NX-5000, ki so pripravljene za službo v celotnem javnem sektorju, poslovnem okolju in varnostnih
službah, s svojimi brezhibnimi karakteristikami in dodatnimi naprednimi lastnostmi.
Te postaje so združljive s tremi različnimi digitalnimi protokoli - NXDN, DMR in P25
- če načrtujete migracijo iz starega sistema, ne samo, da lahko obdržite vaše že obstoječe
postaje, ampak ste lahko tudi prepričani, da boste naredili korak naprej, bodo vaše nove NX-5000
postaje nemudoma pripravljene za delo.
Še več, če posvojite sistem NEXEDGE® Gen2 Multi-Site Digital Trunked Network
System, boste lahko deležni vseh prednosti serije NX-5000 čez celoten obseg omrežja vaših strani.

Serija NX-5000 resnično postavlja nova merila.

prednosti podpore multi-digitalnega protokola
Od velikih podjetij, ki imajo namen ustvariti obsežna digitalna trunk omrežja
z NXDN, osebja v povezavi preko DMR, in do prvih respondentov, ki držijo
ključen stik preko P25 - serija NX-5000 lahko služi vsem, vključno tistim, ki
še vedno uporabljajo analogne postaje.

Rešitev za podjetniškega omrežja z vrhunskimi digitalnimi
tehnologijami za razširitev komunikacij, ki so bistvenega
pomena za izvedno naloge.
Z zagotavljanjem vseh prednosti napredne digitalne tehnologije, kot sta npr. povečana
učinkovita pokritost področja ter nizek šum za odlično jasnost zvoka, je NXDN postal
uveljavljen po celem svetu, pri čemer služi uporabnikom od poslovnega in
industrijskega do urgentnih dejavnosti. Zdaj pa je II. generaciji (Gen2)
NEXEDGE® uspel kvantni skok naprej v omrežnih sferah in možnostih podpira nič manj kot 1.000 strani ali 24 omrežij za klice in roaming širokega področja.

Uveljavljen protokol za naloge ključnega pomena za prve
Učinkovita, ekonomična rešitev za dinamična podjetja,
ki potrebujejo nadgradnjo svojih komunikacij
DMR postaje nudijo gladko komuniciranje in koordinacijo med uslužbenci in delavci v široko raznolikih
komercialnih okoljih, vključno z maloprodajo, gostinstvom in proizvodnjo.
Združljivost z DMR AIR IT konzolnim vmesnikom olajša dispatch postopke, medtem, ko so funkcije, kot npr.
Prekinitev Klica (“Call Interruption”) in Samotni Delavec (“Lone Worker”) idealne za delo v varnosti.
Digitalni DMR servisi podatkov in Nadziranje na daljavo so tudi ene izmed mnogih dodatnih prednosti.

respondente, s preizkušeno zanesljivostjo in interoperabilnostjo
24/7 operacije za javno varnost - vključno s policijo, gasilci in nujno medicinsko pomočjo - so lahko izjemno
zahtevne za osebje in prav tako za opremo. Zaradi tega so P25 postaje izjemno robustne in zmožne nuditi
čiste komunikacije bistvenega pomena v vročih, prašnih in hrupnih okoljih - tudi z zvoki siren v ozadju.
Dodatne funkcije kot npr. Detekcija Človek leži (“Man Down”) prispevajo k povečani varnosti pri takovrstnem delu.

Lastnosti serije NX-5000
INTUITIVEN PRIKAZ IN UPORABNOST

ENA POSTAJA - PODPORA VEČIH PROTOKOLOV
NXDN
Serija NX-5000 ponuja nenadkriljivo interoperabilnost za široko raznolikost uporabnikov,

65.000-barvni TFT zaslon omogoča uporabniku že s hitrim pogledom preveriti status delovanja,

saj podpira tri digitalne CAI - NXDN, DMR in P25 (Phase 1 & 2) - plus FM analogno vse

ki je prikazan v več-vrstični pisavi za prenos celovite količine informacij. Ročni modeli imajo

skupaj v eni postaji. Še boljše je to, da se zaželjen CAI lahko poljubno izbere, s čimer

1.74-palčni (240 x 180 točk) TFT zalon, ki je jasno berljiv tako na direktni sončni svetlobi kot v

vam nudi svobodo, da migrirate po zaželjenem postopku - če ste odločni za popolno

temi, tudi če uporabnik nosi polarizacijska očala. Mobilni modeli imajo 2.55-palčni (154 x 422

digitalnost, še nejasni, kateri digitalni sistem bi izbrali, ali pa želite obdržati tako digitalno

FM

točk) TFT zaslon z integriranim luminančnim senzorjem, ki samodejno nastavi moč svetlosti.

kot analogno še nekaj časa. Postaja NX-5000 lahko hkrati podpira dva digitalna protokola
plus analognega, s čimer so možne naslednje kombinacije: FM/DMR/NXDN, FM/NXDN/
P25, ter FM/DMR/P25.

Kar je še več, opcijska daljinska kontrolna glava (KCH-20R) premore
P25

DMR

2.75-palčni ( 240 x 400 točk) TFT zaslon z Auto LCD Brightness
načinom za prav tako samodejno nastavitvijo intezitete pri nenehnem
delovanju na delu.

NXDN:

NXDN zračni vmesnik se lahko prilega v zelo ozko 6.25 kHz valovno širino z uporabo FDMA tehnologije.

Za naknadno olajšanje delovanja sta tukaj 4-smerna direkcijska ploščica

Ob zagotavljanju spektralne učinkovitosti, široke pokrivnosti in praktično neomejene razširljivosti preko celotne države:

(D-pad) in 2-smerno vzvodno stikalo, ki nudita intuitivno upravljanje

Type-C Trunking Gen2 ponuja izboljšane lastnosti, fleksibilnosti in delovanje, z možnostjo povezave do 1.000 strani ali 24

in omogočata uporabo tudi v masivnih rokavicah.

omrežij.
DMR:

Za enostavno konvencionalno komunikacijo in izrabo obstoječe infrastrukture je DMR odlična ekonomična rešitev. Zaradi
energijske učikovitosti zagotavlja daljše trajanje baterije. In v zahvalo 2-režnemu TDMA, je možno obdržati dve govorni stezi
znotraj analogne 12.5 kHz širine, s čimer se kapaciteta podvoji. Serija NX-5000 podpira Tier II konvencionalni način.

P25:

PRIZNAN KENWOOD ZVOK

Ta digitalni CAI zagotavlja interoperabilnost znotraj agencij za javno varnost v S. Ameriki, Avstraliji in Novi Zelandiji. Serija
NX-5000 je združljiva z Phase 1 (konvencionalna in trunked), ter Phase 2 (trunked).

S črpanjem iz desetletij KENWOOD izkušenj in strokovnosti, serija
NX-5000 ponuja prvovrsteno zvokovno kvaliteto tudi v zelo hrupnih
okoljih. Poleg sofisticiranih tehnologij analize zvoka in optimizacije te
postaje vsebujejo aktivno redukcijo šuma, ki temelji na vodilni
digitalni tehnologiji. Jasna komunikacija je zagotovljena.
Oddaja se samo
čist glas.

Sistem dveh mikrofonov
zazna oba, glas in šum.

Nadzornik govori v
hrupnem okolju.

Zvočni signali so procesirani za
odstranitev šuma iz glasu.

Sprejemnik sliši jasen
nadzornikov glas.

SAMODEJNA INDETIFIKACIJA KLICNEGA SIGNALA

ODPORNA IN ROBUSTNA

Postaje serije NX-5000 samodejno identificirajo klicni signal - bodisi NXDN, DMR, P25 ali FM analogno - in oddajajo v enakem načinu,

Tekom izdelave postaje serije NX-5000 prestanejo število strogih preizkušenj z namenom,

kot so sprejele. Nastavitev vaše postaje na mešani način (“Mixed Mode”) omogoči postaji čakanje na klica v digitalno/analognem

da se zagotovi odpornost na delovanje v težkih razmerah. Poleg MIL-STD-810 C/D/E/F/G

okolju tako v digitalnih kot analognih načinih. Še več, nova funkcija Geografsko območje (“Geographical Zone”) omogoči tem postajam

ekoloških standardov, so ročne postaje NX-5000 v skadu z IP67/68 potopitvenimi standardi,

delovanje v katerem koli načinu - konvencionalnem ali trunkiranem - v istem območju.

in ponujajo maks. 2 uri zaščite v globini 1 metra*. Robustne mobilne postaje

POTOPITVENI TEST

so v skladu s standardi IP54/55** Zaščita proti vdoru prahu/vode.
* velja za IP68
** IP54: RF pokrov mobilne postaje; IP55 nadzorna glava za mobilno postajo

TEST EKSTREMNIH TEMPERATUR

TEST S PRAHOM

Lastnosti serije NX-5000
SISTEM PAMETNEGA UPRAVLJANJA BATERIJE

RAZLIČNE KONFIGURACIJE

(ročne: opcijsko)

(mobilne postaje)

Sistem pametnega upravljanja baterije pomaga podaljšati življensko dobo baterije in zagotovi, da so

Serija mobilnih NX-5000 postaj omogoča uporabnikom sestavljanje števila

le-te optimalno vzdrževane in vedno pripravljene za naloge bistvenega pomena. Sistem je sestavl-

različnih konfiguracij. Z združevanjem komponent se tako lahko ugodi

jen iz opcijskih visoko kapacitetnih Li-ion in Ni-MH baterij (KNB-L1/L2/L3/L4), pametnega polnilca

mnogim zahtevam dela.
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(KSC-Y32), in programa Bralec Baterije (KAS-12 ali KAS-12PRO, možnost za nadgradnjo). Vse do 60
1. Enojna daljinska kontrolna glava x enojni RF vmesnik

hitrih polnilcev je možno verižno povezati na osebni računalnik z naloženim programom KAS-12 Bralec
Baterije, kateri lahko prikaže in ureja informacije: tip baterije, ime modela, napetost, temperaturo,

Primerno za distribucijske in kurirske službe in najbolj enostavna

število polnjenj, pričakovana življenjska doba in preostala kapaciteta.

konfiguracija. Snemljivo sprednjo ploščo serije NX-5000 se uporabi kot

Dodatno, z KAS-12PRO (nadgradnjo licence), se podatke lahko shrani do 5.000 baterij za centrali-

daljinsko kontrolno glavo.

zirano upravljanje datuma njihove prve uporabe, preteklih dni, števila polnjenj, preostale kapacitete in
2. Enojna daljinska kontrolna glava x multi RF vmesniki

deterioracije (konec življ. dobe baterije).

Krmilite lahko več postaj (npr. VHF in UHF) kot če bi bile ena z
| Način za Dolgo Življenjsko Dobo Baterije: prenehanje polnjenja pri 80% kapacitete

dodajanjem novega mobilnega RF vmesnika serije NX-5000. Ta

| Upravljanje do 5.000 baterij hkrati (potrebujete KAS-12PRO)

konfiguracija je primerna za organe kazenskega pregona.
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| Obvestilo o deterioraciji (konec življenjske dobe baterije - potrebujete KAS-12PRO).
3. Dvojna daljinska kontrolna glava x enojni RF vmesnik *1
En kontroler se lahko namesti na armaturno ploščo vozila in drugega
zadaj. Uporabno npr. za reševalna vozila.
System A:

System B

KAS-12 Battery Reader
KAS-12PRO
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4. Dvojna daljinska kontrolna glava x multi RF vmesnik

KAS-12 Battery Reader

Ta konfiguracija združi uporabnost dvojne kontrolne glave in multi
PC

RF vmesnikov (3 maksimalno). Dva operatorja lahko kontrolirata več

PC

radijev (npr. VHF, UHF) preko ločenih kontrolnih glav. Uporabno npr. za

P et

r

System C:

KAS-12 Battery Reader
KAS-12PRO
KAS-12DU

PC Data a e Ser er

Sistem upravljanja Bralca Baterije
postavite preko IP omrežja z namestitvijo
KAS-12DU Battery Reader Database
Utility na server in potem avtenticirate
KAS-12PRO nadgradnjo licence za ta
sistem. Opazovanje je možno samo na
sistemu z KAS-12PRO avtentikacijo.

® *1

gasilske načelnike.
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*1 licenca ni potrebna

Stanja baterij so prikazana z barvno osvetljenimi indikacijami
polnilca, kar je v isti shemi prikazano tudi na priključenemu
računalniku. Barvno usklajena zaporedja omogočajo uporabniku
takojšnjo informacijo za učinkovito upravljanje baterij.

REŽA ZA SD KARTICO

SENZORJI ZA VARNOST UPORABNIKA

Za hranjenje podatkov in zvoka je možno razširiti kapaciteto

Vgrajeno je zaznavanje življenjsko kritičnih situacij. Ko se zazna

spomina do zajetnih 32 GB.*

nenavadno gibanje preko pospeševalnih in nagibnih senzorjev, se

Prostoročno upravljanje je bistvenega pomena za

GPS ZA ODDAJANJE
VAŠE LOKACIJE *1

mnoge uporabnike NX-5000. V postajo vgrajen Bluetooth® modul

Z vgrajenim GPS modulom in anteno lahko ročne postaje NX-5000

je združljiv s profili naglavnih setov (HSP) in serijskih vhodov

oddajajo pozicijske podatke, kar omogoča učinkovito upravljanje

leži (“Man-Down”), nepremična detekcija ali detekcija gibanja.

(SPP) razl. 3.0 in tako zanesljivo omogoča roke proste za druge

ob uporabi sledilne programske opreme, kot je KAS-10. Mobilne

Poleg vgrajenega senzorja za gibanje, te ročne postaje vsebujejo

pomembne naloge.

različice lahko podpirajo GPS z opcijsko aktivno anteno KRA-40G

funkcijo Samotni Delavec (“Lone Worker”), ki avtomatično preklopi

GPS Active Antenna.

postajo v urgentni način, če ni

VGRAJEN BLUETOOTH

* kartico kupite ločeno

avtomatično sproži en od treh urgentnih načinov - detekcija Človek

prejela aktivnosti preko določenega
časa. Prav tako dobro viden svetlo

ENKRIPCIJSKA OPREMA

oranžen gumb na vrhu (ročne) ali

Varno komuniciranje je nujnost, predvsem

spredaj (mobilne postaje) služi za

v aplikacijah javne varnosti. Postaje NX-5000 so opremljene z

hitro dosegljivost.

enkripcijo po 56-bitnem ključu glede na Standard za enkripcijo
podatkov (DES). Za še večjo varnost je na voljo opcijski varnostni
kriptografični modul KWD-AE31, ki podpira 256-bitno enkripcijo po
Naprednem enkripcijskem standardu (AES).
*1 Licenca ni potrebna

NX-5200 / 5300

NX-5700 / 5800

MULTI-PROTOKOLNA DIGITALNA IN ANALOGNA ROČNA POSTAJA

MULTI-PROTOKOLNA DIGITALNA IN ANALOGNA MOBILNA POSTAJA

NEXEDGE® VHF/UHF

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI
■ Multi-Digitalno + FM Analogno delovanje
• Gen2 & NXDN konvencionalno/ Type-C
trunking protokol
• DMR Tier II konvencionalno
• P25 konvencionalen trunking
(Phase 1/Phase 2) Protocol
• FM analogno konvencionalno & LTR
območja
■ Velik, barven 1.74” (240 x 180 točk)
transflektiven TFT zaslon
■ Enostaven grafični in več-vrstični vmesnik
■ 1,000 mW zvočnik (@8 Ω, 5 % popačenje)
■ 4-smerna direkcijska ploščica (D-pad) in
2-smerno vzvodno stikalo za intuitivno
upravljanje

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI
■ 6 sprednjih in 2 stranski PF tipki
■ 12-tipkovni modeli na volji
■ Urgentna / AUX tipka
■ FleetSync®/II,MDC-1200,QT/DQT, 5-tonski
(analogni način)
■ Največja kapaciteta 4.000 kn./postajo, 512 kn./
območje, 128 območij
■ Frekvenčno območje
VHF: 136-174 MHz (NX-5200)
UHF: 450-520 MHz, 380-470 MHz, (NX-5300)
■ RF izhod
VHF: 6-1 W (NX-5200)
UHF: 5-1 W (NX-5300)

KNB-L1
7.4V/2000 mAh

KNB-L2
7.4V/2600 mAh

■ KNB-N4
Ni-MH bateria
(7.2V/2500 mAh)

■ KSC-Y32
Hitri polnilec

KNB-L3
7.4V/3400 mAh

■ Multi-Digitalno + FM Analogno delovanje
• Gen2 & NXDN konvencionalno/ Type-C trunking protokol
• DMR Tier II konvencionalno
• P25 konvencionalen trunking (Phase 1/Phase 2)
• FM analogno konvencionalno & LTR območja
■ Velik, barven 2.55” (154 x 422 točk) TFT zaslon
■ Enostaven grafični in več-vrstični vmesnik
■ Zvočnik 4W/4 Ω; 3W/4 Ω za daljinsko kontrolno glavo
■ 6 sprednjih PF in 4 gor / dol tipk
■ 12-tipkovni modeli na volji

■ KRA-22
VHF spiralna antena
(nizek profil)
■ KRA-23
UHF spiralna antena
(nizek profil)
■ KRA-26
VHF spiralna antena
(standarden profil)
■ KRA-27
UHF whip antena
(standarden profil)

■ KCH-20R
Napredna kontrolna
glava

■ KRK-14H
Adapter za
kontrolno glavo

■ KRK-15B
Adapter za RF vmesnik

■ KCT-71
Daljinski kabel, na voljo
5.2 m, 7.6 m in 0.5 m

■ KRA-41
VHF stubby antena
■ KSC-32/32S
Hitri polnilec

■ KSC-326/326S
Hitri polnilec za 6 enot
Izberite med dvema ročnima konfiguracijama ena brez numerične tipkovnice in druga z
numerično tipkovnico (16 tipk).

■ KBP-8
Baterijsko ohišje
(12 AA alkalnih baterij,
niso vključene)

■ KAS-12/12PRO
Bralec Baterij/PRO
(PC program)
■ KWD-AE31
Varnostni kriptografski modul
■ KPG-180AT
OTAP urejevalec
(PC program)

■ KRA-42
UHF stubby antena

■ KCT-73MIC
Komplet za zunanji zvočnik
(dolžina kabla: 3m)

■ KCT-74PTT
Komplet za zunanji PTT
(dolžina kabla: 3m)
■ KWD-AE31
Varnostni kriptografski modul
■ KPG-180AP
OTAP urejevalec (PC program)

■ KMC-54WD
Zvočniški mikrofon
• 2-mikrofonsko digitalno
• izničenje šuma preko
DSP postaje
• 3.5mm mikrofonski vtič
• Dosega MIL-STD 810C/D/E/F/G
• IP65/67 Prah in voda*
*zatič mikrofonskega vtiča mora biti tesno zaprt

Kombinacija DC napajalnika KPS-16 in namiznega
mikrofona KMC-53 za mobilno postajo. Primerno za
aplikacije kot so npr. dispatching sistem za taksiste.

■ KCT-23
DC električni kabel
M: 3 m/ M3: 7 m
■ KCT-46
Kabel za zaznavo
vklopa vozila
■ KLF-2
Žični filter
■ KMB-10
Adapter na ključavnico

■ KMC-35
mikrofon

■ KAP-2
Trob. opozorilo / p. /
relejna postaja

■ KMC-35
mikrofon s tipkovnico

■ KRA-40G
GPS aktivna antena

■ KES-3
Zunanji zvočnik
(kompakten nizek profil,
3.5 mm vtič)

■ KPS-16
DC napajalnik

■ KES-5
Zunanji zvočnik
(40W maks. vhod,
potrebuje KAP-2)

■ KMC-42WD
Zvočniški mikrofon (IP67)

■ KBH-11
Zaponka za pas

■ Urgentna tipka
■ FleetSync®/II,MDC-1200,QT/DQT, 5-tonski (analogni način)
■ Največja kapaciteta 4.000 kn./postajo, 512 kn./območje, 128 območij
■ Frekvenčno območje
VHF: 136-174 MHz (NX-5700)
UHF: 450-520 MHz, 380-470 MHz, (NX-5800)
■ RF izhod
VHF: 50-5 W (NX-5700)
UHF: 45-5 W (NX-5800)

DODATNA OPREMA
■ KCH-19
Komplet osnovne
kontrolne glave

DODATNA OPREMA
■ KNB-L1/L2/L3
Li-ion baterijski paket (IP67/68 STD)

NEXEDGE® VHF/UHF

SPECIFIKACIJE
Ročne postaje
SPLOŠNO
Frekvenčni razpon

Mobilne postaje

NX-5200

NX-5300

NX-5700

NX-5800

136-174 MHz

400-470 MHz

136-174 MHz

400-470 MHz

Največ kanalov na postajo

1024 (do 4000 kanalov z dodatno opremo)

Število področij

128

Največ kanalov na območje
Širina kanala

512
Analogno

12.5/15/20/25/30 kHz

12.5/25 kHz

Digitalno

6.25/12.5 kHz

6.25/12.5 kHz

Napajanje
Poraba toka

12.5/15/20/25/30 kHz

12.5/25 kHz
6.25/12.5 kHz

7.5 V DC ±20 %

13.6 V DC ±15 %

V pripravljenosti

0.45 A

RX

—

2.3 A

TX

13 A

Življenjska doba baterije

KNB-L1 (2,000 mAh)

10 ur / 6.5 ur

(5-5-90/10-10-80 cikel )

KNB-L2 (2,600 mAh)

12.5 ur / 8.5 ur

KNB-L3 (3,400 mAh)

17 ur / 11 ur

KNB-N4 (2,500 mAh)

12 ur / 8.5 ur

—

Visoka moč: približno 11 ur / 8 ur,
Nizka moč: približno 26 ur / 18 ur

KBP-8 (w/AA x12)
Temperatura delovanja

-30 °C to +60 °C

Frekvenčna stabilnost

±2.0 ppm

±1.0 ppm

±1.0 ppm

Dimenzije (Š x V x G)

Radio w / Control Head (KCH-19)
KNB-L1 (2,000 mAh)

58.0 x 138.9 x 36.5 mm

—

Dimenzije (Š x V x G)
postaja z baterijo,
ne vsebuje projekcij

KNB-L2 (2,600 mAh)

58.0 x 138.9 x 39.5 mm

—

KNB-L3 (3,400 mAh)

58.0 x 138.9 x 44.9 mm

—

KNB-N4 (2,500 mAh)

58.0 x 166.4 x 45.2 mm

—

KBP-8 (w/AA x12)

67.0 x 218.3 x 53.9 mm

—

Teža (neto)

Radio w / Control Head (KCH-19)

—

1.6 kg

Teža (neto)
postaja z baterijo

—

KNB-L1 (2,000 mAh)

382 g

—

KNB-L2 (2,600 mAh)

406 g

—

KNB-L3 (3,400 mAh)

449 g

—

KNB-N4 (2,500 mAh)

579 g

—

KBP-8 (w/AA x12)

712 g

ETSI (EMC)
Ustreza standardom

ETSI (Spectrum)

—

EN 301 489-3, EN 301 489-5, EN 301 489-17

EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 328, EN 300 440, EN 301 166

EN 60065, EN 60215, EN 60950-1

SPREJEMNIK

NX-5200

EN 60065, EN 60215, EN 60950-1

NX-5300

NX-5700

NXDN 3 % BER (6.25 kHz/12.5 kHz)

0.25 µV / 0.32 µV

NXDN 1 % BER (6.25 kHz/12.5 kHz)

-4 dB µV (0.32 µV) / -1 dB µV (0.45 µV)

DMR 5 % BER

0.3 µV (-117.5 dBm)

DMR 1 % BER

0.45 µV (-114 dBm)

P25

5 % BER

NX-5800

0.28 µV

analogno 12 dB SINAD (12.5/20&25 kHz)

0.32 µV / 0.28 µV

analogno 20 dB SINAD (12.5/20&25 kHz)
Selektivnost

EN 301 489-3, EN 301 489-5, EN 301 489-17

EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 328, EN 300 440, EN 301 166

ETSI Safety
Občutljivost

170.0 x 48.0 x 176.0 mm

-1 dB µV (0.45 µV) / -3 dB µV (0.35 µV)

analogno 12.5 kHz

68 dB

70 dB

analogno 20 kHz

78 dB

74 dB

analogno 25 kHz

80 dB

76 dB

Intermodulacija (analogno)

65 dB

70 dB

Dušenje spurijev (analogno)

75 dB

80 dB

3%

2%

Popačenje zvoka
Izhodna moč zvoka
ODDAJNIK

NX-5200

NX-5300

RF izhodna moč

6 do 1 W

5 do 1 W

NX-5700

NX-5800
25 do 5 W

Emisije spurijev
FM šum in hrup

analogno @ 25/20/12.5 kHz

45/45/40 dB

50/50/45 dB

Popačenje zvoka

2%
16K0F3E, 14K0F2D, 14K0F3E, 12K0F2D, 11K0F3E, 8K50F3E, 7K50F2D, 8K30F1E, 16K0F3E, 14K0F2D, 14K0F3E, 12K0F2D, 11K0F3E, 8K50F3E, 7K50F2D, 8K30F1E,
8K30F1D, 8K30F7W, 8K10F1E, 8K10F1D, 8K10F1W, 7K60FXE, 7K60FXD, 4K00F1E, 8K30F1D, 8K30F7W, 8K10F1E, 8K10F1D, 8K10F1W, 7K60FXE, 7K60FXD, 4K00F1E,
4K00F1D, 4K00F7W, 4K00F2D
4K00F1D, 4K00F7W, 4K00F2D

Določitev emisij

Podrobnosti ter čas posodobitev firmware in programske opreme se lahko spremenijo brez predhodnjega obvestila.
Meritve specifikacij so opravljene v skladu s primernimi standardi, in se zaradi napredkov v tehnologiji lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

PRIMERNI MIL-STD & IP
MIL standard

810C metode/postopki

810D metode/postopki

810E metode/postopki

810F metode/postopki

810G metode/postopki

Nizek pritisk

500.1/ I

500.2/ I, II

500.3/ I, II

500.4/ I, II

500.5/ I, II

Visoka temperatura

501.1/ I, II

501.2/ I, II

501.3/ I, II

501.4/ I, II

501.5/ I, II

Nizka temperatura

502.1/ I

502.2/ I, II

502.3/ I, II

502.4/ I, II

502.5/ I, II

Temp. šok

503.1/ I

503.2/ I

503.3/ I

503.4/ I, II

503.5/ I

Sončno sevanje

505.1/ I

505.2/ I

505.3/ I

505.4/ I

505.5/ I

Dež

506.1/ I, II

506.2/ I, II

506.3/ I, II

506.4/ I, III

506.5/ I, III

Vlaga

507.1/ I, II

507.2/ II, III

507.3/ II, III

507.4

507.5/ II

Slana megla

509.1/ I

509.2/ I

509.3/ I

509.4

509.5

Prah

510.1/ I

510.2/ I

510.3/ I

510.4/ I, III

510.5/ I

Vibracije

514.2/ VIII, X

514.3/ I

514.4/ I

514.5/ I

514.6/ I

Šok

516.2/ I, II, V

516.3/ I, IV, V*1

516.4/ I, IV, V*1

516.5/ I, IV, V*1

516.6/ I, IV, V* 1

Potopitev * 2

—

—

—

512.4/I

512.5/I

Mednarodni varnostni standard
Prah in voda
Potopitev * 2

IP54, IP55* 3
IP67, IP68* 4

*1: Šok (tveganje trgčenja) standard za 810D/E/F/G metode/postopki V velja samo za mobilne postaje *2: Potopitveni standard velja samo za ročne postaje *3: IP54: RF vmesnik mobilne postaje; IP55: Daljinska kontrolna
glava za mobilno postajo *4: Razmere: Ročna postaja potopljena za 2 uri v globini 1 meter

l
l
l

Oznaka BLUETOOTH in logotipi so last družbe Bluetooth SIG, Inc. l SD in microSD sta blagovna znamka družbe SD-3C, LLC v ZDA, in/ali drugih državah. l AMBE+2™ je blagovna znamka družbe Digital Voice Systems Inc.
®
®
Windows is registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation. l NXDN™ is a blagovna znamka of JVCKENWOOD Corporation in Icom Inc. l NEXEDGE je registrirana blagovna znamka družbe JVCKENWOOD Corporation.
®
FleetSync je registrirana blagovna znamka družbe JVCKENWOOD Corporation.
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