Personsökare för Rakelnätet
TME-260
A

Den första Rakelpersonsökaren.
TME-260 har en mängd unika egenskaper, förutom att vara den första personsökaren för
Rakel, är den liten och smidig. Den har lång batterilivslängd och ett enkelt handhavande.
Liten och smidig.
Denna unika personsökare tar emot sökningar via SDS eller statusmeddelanden.
Den är dubbelriktad dvs. en användare kan
bekräfta ex. ett larm och enkelt skicka förprogrammerade meddelanden.
Det blir enkelt att planera sina resurser,
samt ge en betydligt säkrare insats då
personalen kan bekräfta larmen.
Rakelpersonsökning, morgondagens
lösning redan idag.

Kostnadseffektiv Rakelanvändning
Stark kryptering för överföring av känslig information
Kort responstid
Aktiv personsökning, aktiv bekräftelse
Stor display med programmerbar bakgrundsfärg vid olika meddelanden
Olika ljud och ljus signaler kan aktiveras vid olika meddelandetyper
Användningen liknar en traditionell personsökare, innebär låg utbildningkostnad
Robust utförande

Personsökare för Rakelnätet
TME-260
Tekniska data
Mottagare

TETRA modem 380– 430 MHz
Protokoll TETRA 25, short data service (SDS)

Sändare

TETRA modem 380– 430 MHz
Protokoll TETRA 25, short data service (SDS)
Meddelande för bekräftelse kan väljas ur en förprogrammerad meny.
Sändardelen kan inaktiveras (TXI)

Anropsadresser

1 Individadress, 1 gruppadress

Användarprofil

16 olika kan väljas

Minne

Icke flyktigt minne finns för lagring av 20 st meddelanden. Varje meddelande är märkt
med tids/datumstämpel

Vid mottaget meddelande/Alarm

Ljudfiler kan laddas in för individuella larmtoner och andra händelser
Alarmlägen kan ställas in som en kombination av ljud/bakgrundsljus och vibration

Påminnelse oläst meddelande

Konfigurerbart

Display

Stor och tydlig LCD display(128 x 64 pixels)
Valbar textstorlek, med upp till 240 tecken per sida
Radbrytningsfunktion för ökning av läsbarheten
Bakgrundsbelysning (LED) med programmerbara färger, vid ex. olika typer av larm
Signalstyrkemätare
Batteriindikator med varning vid låg spänning

Handhavande

Bakgrundsbelysta knappar
Tydlig individuellt anpassningsbar meny
Programmerbart tangentbordslås, knappljud

Klocka

Alarm, tidsstyrd av/på, automatisk sommar/vintertidsjustering

Lösenord

Ja, för att förhindra obehörig omprogrammering/utläsning av data

Kryptering

TEA 2 för Rakel, som alternativ finns en okrypterad version

Övrigt

Li-Ion batteri 3,6 Volt 780 mAh eller högkapacitetsbatteri 2200 mAh
med högkapacitetsbatteriet kan driftstiden uppgå till ca 40 timmar
Mini-USB för laddning
Temperaturområde –20- + 55 grader C
IP-klass 54
Dimension 92 x 57 x 26 mm (exklusive antenn)
Vikt 110 gram (standard batteri)

Tillbehör
Laddare med utökad
funktion

Inklusive kontakt för yttre antenn och reläkontakt

Antenn

Extern antenn passande laddaren

Programmeringskit
Borttagbart bältesklips

Ingår

Bärväska

Läder

Amity Systems AB
Mastgatan 2 A
692 71 KUMLA
www.amity-systems.se
sales@amity-systems.se
Tel. 019-555 50 75
Fax. 019-555 50 76

Säkerhetssnöre

Amity Systems AB, Tel: 08-559 24 960, Fax: 070-2357318, www.amity-systems.se

