
Łatwy dostęp do łączności głosowej i transmisji 
danych – wszędzie i zawsze, kiedy potrzebne

MTM800 Enhanced jest najnowszym radiotelefonem przewoźnym firmy MOTOROLA w 
standardzie TETRA do zastosowań profesjonalnych, gdzie wymagana jest wytrzymałość, 
elastyczność, wysoka jakość łączności głosowej i szybki dostęp do aplikacji mobilnych. Dzięki 
całkowicie zintegrowanej obsłudze połączeń głosowych i transmisji danych urządzenie zapewnia 
użytkownikom dostęp do aktualnych informacji, pozwalając im podejmować właściwe decyzje.

Główne zalety: 

Kolorowy wyświetlacz VGA o wysokiej 
rozdzielczości
• Szeroki kąt widzenia, obraz czytelny

w większości warunków oświetleniowych
•  Idealny do wyświetlania grafiki o dużej

rozdzielczości (map, zdjęć i innych obrazów)

Aplikacje danych
•  Wieloszczelinowa pakietowa transmisja

danych (Multi Slot Packet Data) 
umożliwia dostęp do baz danych w czasie 
rzeczywistym

Oferta akcesoriów
•  Najlepszy w swojej klasie sygnał audio,

wzmocnione złącze

Wszechstronne i elastyczne opcje instalacji
•  Ułatwia rozwiązanie wyzwań związanych

z instalacją we współczesnych pojazdach
•  Całkowita zgodność z DIN-A; dostępny

w wersji montowanej w desce rozdzielczej 

ARKUSZ SPECYFIK AC JI
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pojazdu, biurkowej, do montażu 
rozłącznego – („wyniesiona“ część radiowa 
np. w bagażniku albo pod fotelem) oraz 
motocyklowej

Ujednolicony interfejs użytkownika
•  Taki sam interfejs użytkownika co

w terminalach przenośnych (MTH800 / 
MTP850) – ułatwione szkolenie 
użytkowników

Dostęp do aplikacji mobilnych
•  Zdalny dostęp do baz danych przy użyciu

opcjonalnej zintegrowanej przeglądarki 
WAP* i wieloszczelinowej pakietowej 
transmisji danych (Multi Slot Packet Data)

Nowy interfejs akcesoriów
•  Rozszerzone możliwości podłączania

akcesoriów audio i transmisji danych 
(np. USB)



MODEL 380 - 4 30MHZ*1

Montaż w desce rozdzielczej M80PCS6TZ5AN  Kompaktowy radiotelefon do instalacji w pojazdach 
(przeznaczony do instalacji w „kieszeni“ DIN).

Biurkowy M80PCS6TZ4AN  Kompaktowy radiotelefon do instalacji w pomieszczeniu 
(oferta opcjonalnych akcesoriów, np. podstawka z 
głośnikiem).

Montaż rozłączny M80PCS6TZ6AN   Radiotelefon z rozłącznym panelem sterującym (do 
zastosowań w samochodach osobowych, furgonetkach 
i innych pojazdach.

Motocyklowy M80PCS6TZ2AN  Radiotelefon o rozszerzonej specyfikacji środowiskowej, 
spełniający normę IP67 (do zastosowań w motocyklach, 
pożarnictwie i żegludze).

Głowica rozszerzająca M80PCC6TZ5AN Radiotelefon bez panelu sterującego, do aplikacji 
transmisji danych  

„Databox“ lub do wykorzystania przez zewnętrznych integratorów

*1  Czwarty znak w nazwie modelu oznacza jego pasmo częstotliwości. Aktualnie stosowane oznaczenia częstotliwości:
N : 350-390 MHz  P : 380-430 MHz  R : 410-470 MHz  U : 806-870 MHz

Specyfikacja produktu 

SPECYFIK AC JA F IZYCZNA

Wymiary  60x185x175 Modele do montażu w desce rozdzielczej i biurkowy  
(wys. x szer. x głęb.) mm (radiotelefon z panelem sterującym) 

60x185x31 Tylko standardowy panel sterujący 
49x170x155 Tylko obudowa części radiowej 
60x185x39 Wyniesiony panel sterujący 
60x185x39 Motocyklowy panel sterujący

 Waga (typ) kg 1,5  Model do montażu w desce rozdzielczej, radiotelefon  
z panelem sterującym

INTERFEJS UŻY TKOWNIK A I  W YŚWIETL ACZ

Wyświetlacz Przekątna 2,8" 
Typ VGA – 640 x 480 pikseli, matryca Transflective TFT,  

65 tys. kolorów 
Podświetlenie różne opcje podświetlenia do wyboru 
Opcje tapeta i wygaszacz ekranu zapewniający prywatność 
Rozmiar czcionki tryb standardowy i zoom (90 pikseli, 4,5 mm wys.)

Przyciski i klawiatura Numeryczna zintegrowana, podświetlana klawiatura numeryczna  
(12 klawiszy), z opcją blokowania 

Wersje klawiatury rzymska, arabska, cyrylica, chińska, koreańska, bopomofo 
Klawisze funkcyjne 3 programowalne klawisze funkcyjne 
Nawigacja 4-kierunkowy przycisk nawigacji, menu i przyciski  

programowe 
Przycisk alarmowy podświetlany przycisk alarmowy 
Skróty konfigurowalne skróty do menu i często używanych funkcji  

(wybieranie jednym naciśnięciem)

Pokrętło Podwójna  wybór grupy rozmównej i regulacja głośności z opcją  
funkcjonalność zablokowania

Wskaźniki LED 3-kolorowe diody LED 
Sygnały Konfigurowalne sygnały powiadomień

Języki interfejsu Opcje standardowe angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, holenderski,  
użytkownika szwedzki, norweski, rosyjski, grecki, arabski, chiński  

(tradycyjny i uproszczony), koreański 
Definiowany przez  komunikaty programowane przez użytkownika, zestaw  
użytkownika znaków ISO 8859-1

SPECYFIK AC JA ŚRODOWISKOWA

Temperatura pracy (°C) od -30 do +60 

Temperatura przechowywania (°C) od -40 do +85 

Wilgotność ETS 300 019-1-5 klasa 5.1 i 5.2 EIA/TIA 603 (95%)

Kurz i woda IP54 (kat.2) Model do montażu w desce rozdzielczej / biurkowy /  
montaż rozłączny 

IP67 (kat.2) Model motocyklowy

Wstrząsy, upadki i wibracje ETS 300 019-1-5 klasa 5M2 i 5M3 MIL 810 C/D/E/F

Specyfikacja 



SPECYFIK AC JA ELEK TRYCZNA

Zakres napięcia od 10,8 do 15,6 V DC

Pobór prądu (A, typ) gotowość / Nad / Odb  0,6 / 1 / 1,3 
wieloszczelinowa pakietowa 
transmisja danych (4 szczeliny) 3 A 
używanie hosta USB  dodatkowe 0,5 A

SPECYFIK AC JA R ADIOWA

Pasma częstotliwości (MHz) 350 – 390 380 – 430 410 – 470 806 – 870

Pasmo nadawania (MHz) 350 – 390 380 – 430 410 – 470 806 – 825

Pasmo odbioru (MHz) 350 – 390 380 – 430 410 – 470 851 – 870

Pasmo DMO (MHz) 350 – 390 380 – 430 410 – 470 851 – 870

Separacja nadajnika / odbiornika (MHz) 10 10 10 45

Szerokość pasma pracy (TMO) (MHz) 40 50 60 19

Szerokość pasma pracy (DMO) (MHz) 40 50 60 19

Szerokość kanału radiowego (kHz) 25 (wszystkie pasma)

Moc wyjściowa nadajnika 3W, klasa 3 (wszystkie pasma)

Regulacja mocy nadajnika 4 stopnie co 5 dB

Dokładność poziomu mocy wyjściowej +/- 2 dB

Klasa odbiornika A i B

Czułość statyczna odbiornika (dBm) -112 minimum, -114 typowo

Czułość dynamiczna odbiornika (dBm) -103 minimum, -105 typowo

SPECYFIK AC JA GPS

Liczba jednocześnie śledzonych satelitów 12

Tryb pracy Autonomiczny lub wspomagany (A-GPS)

Antena GPS Obsługa anteny aktywnej (zasilanie 5 V, 25 mA), złącze męskie FME

Czułość GPS -152 dBm / -182 dBW

Dokładność 5 m (50% prawdopodobieństwa) 10 m (95% prawdopodobieństwa)

Protokoły lokalizacji Location Information Protocol (LIP) Europejskiego Instytutu Norm  
Telekomunikacyjnych (ETSI) LRRP Motoroli

USŁUGI GŁOSOWE

Grupy rozmówne 2048 (TMO) i 1024 (DMO)

Wpisy książki adresowej 1000 osób. Do 6 numerów na każdy wpis (komórkowy, biurowy itp.).  
Maks. 2000 wpisów

Listy skanowania 40 list po 20 grup rozmównych

Tryb trankingowy (TMO) Wywołanie grupowe  Późne dołączenie do grupy, mapowanie  
TMO / DMO, wywołania okólnikowe,  
wywołania priorytetowe,  
wywołanie w ramach stacji bazowej 

Wywołanie indywidualne Praca w trybie pół-dupleksowym i duplekso- 
  wym. Elastyczne wybieranie (przewijanie  

listy, wybieranie numerów skróconych,  
bezpośrednie wprowadzanie, wyszukiwanie  
alfabetyczne, ostatni wybierany numer).  
Wywłaszczanie zajętego użytkownika 

Wywołania telefoniczne Praca w trybie dupleksowym, wybieranie  
tonowe DTMF, Wywłaszczanie zajętego  
użytkownika 

DGNA do 2047 grup 
Skanowanie sygnalizacja dołączenia, obsługa dołączenia i  

odłączenia inicjowanego przez SwMI

Tryb bezpośredni (DMO) Wywołanie grupowe Późne dołączenie do grupy, mapowanie  
TMO / DMO 

Wywołanie indywidualne 
Zgodność Bramka (Gateway) i przemiennik (Repeater)

Funkcje alarmowe Inteligentne funkcje alarmowe  TMO / DMO / opcje automatycznego  
przełączania DMO do TMO 

„Gorący mikrofon“ Konfigurowalne zegary automatycznego  
uruchamiania mikrofonu 

Lokalizacja Wysyłanie lokalizacji (GPS) wraz z sygnałem  
alarmowym 

Adres docelowy Wysyłanie do poszczególnych osób lub grup  
(wybrane lub dedykowane) 

Alarm Status alarmowy



TR ANSMISJA DANYCH

Wiadomości statusowe Liczba statusów 100

Opcje wysyłanie jednym naciśnięciem przycisku  
lub za pomocą menu

Krótkie wiadomości (SDS) Skrzynka odbiorcza   20 wiadomości 
100 wiadomości domyślnych i definiowanych przez użytkownika 
Funkcja przewidywania tekstu iTAP 
Adres docelowy Wysyłanie do poszczególnych osób lub  

grup (wybrane lub dedykowane) 
Interakcja głosowa Wysyłanie i odbieranie SDS podczas  

połączeń głosowych

Dane pakietowe Jedna szczelina 7,2 kb/s brutto 
Wiele szczelin do 28,8 kb/s brutto

WAP* (z uaktualnieniem Zintegrowana przeglądarka WAP*  Mobilna przeglądarka WAP* Openwave 
oprogramowania) zgodność WAP* 1.2.x i WAP* 2.0 

dla stosu UDP/IP

Interfejs urządzeń peryferyjnych Protokół interfejsu Polecenia AT 
(PEI) TNP1*; umożliwia jednoczesne sesje  

transmisji danych pakietowych i SDS

INTERFEJSY

RS232 Dla interfejsu urządzeń peryferyjnych (PEI) 

USB Szybkie programowanie i konfiguracja za pomocą kabla USB. Obsługa funkcji hosta  
USB do przyszłych zastosowań

Wzmocnione złącze akcesoriów GCAI – interfejs do podłączenia akcesoriów, urządzeń transmisji danych  
(GCAI) i programowania.

Wejścia / wyjścia ogólne Wejścia / wyjścia cyfrowe* 7 (4 na wyniesionym i motocyklowym  
panelu sterującym, 3 w części radiowej)

Wejścia analogowe 4 (1 na wyniesionym i motocyklowym  
panelu sterującym, z 4 poziomami)

FUNKC JE Z ABEZPIECZEŃ

Szyfrowanie interfejsu radiowego Algorytmy  TEA1, TEA2, TEA3 
Klasy zabezpieczeń Klasa1 (bez szyfrowania), Klasa2 (SCK),  

Klasa3 (DCK i CCK) 
Uwierzytelnianie Inicjowane przez infrastrukturę i wzajemne  

przez radiotelefon

Dostarczanie klucza Narzędzie bezpiecznego dostarczania klucza (KVL)

Kontrola dostępu użytkownika Kody PIN / PUK

Dane Uwierzytelnianie użytkownika danych pakietowych

Szyfrowanie E2E Rozszerzone szyfrowanie E2E z obsługą przesyłania kluczy drogą radiową (OTAR) za  
pomocą opcjonalnych  

(wzdłuż całego łącza) urządzeń i pełnym zabezpieczeniem przeciw manipulacji (Tamper Protection).

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Radio (R&TTE art. 3.2) EN 303 035-1 
EN 303 035-2 
ETSI EN 300-394-1 
ETSI EN 300-392-2

EMC (R&TTE art. 3.1.b) EN 301 489-1 V1.3.1 
EN 301 489-18 V1.3.1

Bezpieczeństwo elektryczne  EN 60950-1 (2001) 
(R&TTE art. 3.1.a) EN50360:2001 EME

Środowisko Dyrektywa 2002/96/WE WEE 
Dyrektywa e2002/95/WE RoHS

* Planowane funkcje lub zmiany. Aby uzyskać informacje na temat dostępności i wymaganych uaktualnień, prosimy skontaktować się z firmą Motorola.

ARTCOM
Walbrzyska 21, 52-314 Wroclaw
Poland
www.artcom.net.pl

MOTOROLA i Logo ze Stylizowaną Literą M są znakami zarejestrowanymi w Urzędzie Patentowym USA. Nazwy wszystkich innych produktów i usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. ©
Motorola, Inc. 2007.
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