
Conversação Via

Estação Base

Resistente

Compacta

Segura

Versátil

Série RP



‘A
escolha dos
profissionais’

A estação base da Série RP é um recurso de
alta qualidade, disponível para intermediar
conversações. Ela oferece a solução perfeita
para os usuários que desejam melhorar ou
aumentar a cobertura do seu sistema de
comunicação local.

acessórios opcionais
Duplexer interno (com Banda Média  VHF, o duplexer é interno)

Bateria Li-Ion interna para mobilidade ou backup

Microfone de mesa com pedaleira opcional

Microfone de mão

Conector para alimentação 12 VDC

Suporte para montagem na parede

Gabinete à prova d’água

Misturador programável

especificações técnicas
Potência de saída RF VHF - 5 Watts (alta) / 1 Watt (baixa)

UHF - 4 Watts (alta) / 1 Watt (baixa)

Faixa de freqüência VHF Média TX/RX 66 a 88MHz (RP510)

Faixa de Freqüência VHF Alta TX/RX 136 a 174MHz (RP520)

Faixa de freqüência UHF TX/RX 400 a 470MHz (RP580)

Faixa de freqüência UHF banda/u TX/RX 450 a 520MHz (RP580-U)

Tom sub-audível CTCSS, DCS com explosão reversa

Espaçamento de canal 12.5KHz, 20KHz ou 25KHz

Intervalos dos canais 5KHz ou 6.25KHz 

Tensão de operação Externa - 110-240VAC ou 13.8VDC

Interna - 7.5VDC

Dimensões (excl. saliências) 210mm(A) x 113mm(L) x 260mm(P)

Peso 5kg (excl. duplexer e bateria internos)

CMP550 DMP550
*também disponível com Bluetooth™

Compacta e Durável – gabinete robusto com
proteção de 7mm de espessura.

Transmissão Total Constante – a Série RP pode
operar com potência total em 100% de sua vida útil.

Controle Local – com o uso do alto-falante
integrado e do microfone opcional conectado.

Versátil – opera com 12V, 110-240V externos ou
com a bateria interna opcional. Pode ser montada na
parede, mesa ou veículo e até ser usada como
unidade portátil. Possui interface para painéis de
interconexão de tom/telefonia existentes.

Backup para Alimentação Principal – no caso de
ocorrer uma falha da alimentação principal, a unidade
alertará o usuário e trocará automaticamente para a
bateria de back-up opcional (se instalada). 

Operação com Antena Dupla ou Simples – a
operação com antena simples está disponível pelo uso
de um duplexer interno opcional ou por um relé de
troca de sinal RF do cabo coaxial.

Receptor Duplo – quando exigido pelo país, a
estação base da Série RP pode utilizar um segundo
recptor integrado para verificar os sinais de entrada
na freqüência TX. Se for detectado um sinal, a estação
base não transmitirá.

Configuração – um PC pode ser usado para
facilmente programar e alinhar a estação base. 

Misturador de Voz – um misturador está disponível
quando a estação base é controlada no local e um
misturador é usado no sistema de rádio.
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vista traseira
Conector da antena

Conector da antena

Entrada 13.8VDC

Fusível DC

Alimentação principal

Fixação do fio terra
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