
Pd4 Serisi Analog altyapıdan dijital alt yapıya geçiş için size en uygun 
çözümü sunar.
Dahili RFID (pd415) ile güvenlik bekçi tur sistemlerini dijital ve online 
takip etmenizi sağlayarak zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

PD4 serisinin üstün batarya performansıyla verimliliği arttırın!

www.hyteraturkey.com

PD4 Serisi 
DMR El Telsizleri 



Öne çıkan özellikler

Dahili RFID okuyucu (PD415)
Güvenlik ve bekçi tur kontrol sistemleri hytera patrol çözümü ile artık online!

Patrol sistemi (PD415)
Hytera patrol sistemi RFID etiketler ve personel kimlik kartlarıyla kullanılır. Oluşturacağınız 
haritalara kontrol noktaları ekleyip, telsiz kullanıcılarına telsiz kimlik kartı atadıktan sonra tur 
sistemini online ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Mükemmel ses kalitesi
Dahili AMBE++ teknolojisi ile en gürültülü alanlarda bile etkili iletişim.

Geliştirilmiş frekans spektrum kullanımı
TDMA teknolojisi sayesinde DMR telsizleriniz mevcut bant genişliğini analog telsizin kanal 
kapasitesini iki katı ile yapılandırmanıza olanak sağlayaral, artan spektrum darlığında size tek 
frekans üzerinde iki ayrı konuşma kanalı kullandırabilir.

Analog / Dijital / Mix kanal seçeneği
Bu işlev, PD4 telsizlerinin hem analog hem de dijital sinyalleri algılamasını ve otomatik olarak ilgili 
işletim moduna geçmesini sağlar.

Güçlü
Her iki modelde toza ve suya karşı korumalıdır.(IP55 (PD405) ve IP54 (PD415) askeri 
standartları birebir karşılayabilir (MIL-STD-810 C/D/E/F/G)

Ek fonksiyonlar
— Farklı çalışma modları (Analaog, Dijital, Mix mod TIER II)

— Dijital yada analog kanal tarama

— Önceden tanımlanmış durum mesajı göndermeyi destekler

— TDMA direct mod sayesinde röle kullanmaksızın iki eş zamanlı kanala olanak sağlar

— VOX

— Acil durum çağrısı

— Bireysel çağrı, grup çağrısı ve all call seçenekleri

— Öncelikli çağrı, uzaktan dinleme, uzaktan cihazı açıp kapatma (lisans gerektirir)

— Hytera Pseudo Trunk ve basit kriptolama (lisans gerektirir)

Telsizler
PD4 Serisi

PD405
PD415
DMR El telsizleri
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Opsiyonel aksesuarlar

ürün görselleri sadece referans amaçlıdır. Ürünler bu çizimlerden farklı olabilir.

Şarj adaptörü
 PS1044

Şarj altlığı
 CH10A07

Anten
(UHF or VHF)

el ipi RO03 Bel klipsi BC08 Harici yaka mikrofonu 
microphone SM26M1

6'lı şarj istasyonu
MCA08

Harici mikrofon
 SM131M

Lithium-ion batarya 
(2000 mAh) BL2010

Çiftli şarj altlığı
PS2005

RFID Patrol kontrol noktası 
(PD415 only) & RFID Patrol ID 
Kart (PD415)

Lithium-ion battery
(1500 mAh) BL1504
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Programlanabilir tuşlar

Dahili RFID okuyucu (Patrol Sistemi) (PD415) 

Küçük, ince ve hafif, sadece 270 g

kutu içeriği

Farklı çalışma modları
 analog, DMR Tier II ve mix 

mod
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Genel bilgi
Frekans aralığı VHF: 136 - 174 MHz

UHF: 400 - 470 MHz
UHF3: 350 - 400 MHz
UHF2: 450 - 520 MHz (PD415)

Desteklenen modlar •  DMR Tier II 
in acc. with ETSI TS 102 361-1/2/3

•  Analog 

Kanal kapasitesi 256 (128 analog + 128 dijital)

Zone 3 (her bir zone 16 kanal)

Bant genişliği 12.5 / 25 kHz

Çalışma gerilimi 7.4 V

Standart batarya 1500 mAh (lithium-ion battery)

Battery ömrü
(5-5-90 duty cycle)

analogue / digital:
approx. 12 / 16 hours (with 1500 mAh)
approx. 16 / 22 hours (with 2000 mAh)

Frequency sapması ± 0.5 ppm

Anten empedansı 50 Ω

Boyutlar (H × W × D)
(Antensiz)

112 × 54 × 28 mm (PD405)
112 × 54 × 31 mm (PD415)

Ağırlık
(anten ve batarya dahil)

yaklaşık. 270 g

Programlanabilir tuşlar 2

RFID okuma uzaklığı yaklaşık 4 cm

Transmitter
Transmitting power VHF: 1 / 5 W     UHF: 1 / 4 W

Modulation 11 K0F3E at 12.5 kHz 
16 K0F3E at 25 kHz

4FSK digital modulation 12.5 kHz (data only): 7K60FXD
12.5 kHz (data and voice): 7K60FXW

Interfering signals and harmonics -36 dBm (< 1GHz) 
-30 dBm (> 1GHz)

Modulation limiting ± 2.5 kHz at 12.5 kHz
± 5.0 kHz at 25 kHz

Hum and noise 40 dB at 12.5 kHz 
45 dB at 25 kHz

Adjacent channel selectivity 60 dB at 12.5 kHz 
70 dB at 25 kHz

Audio sensitivity + 1dB at - 3dB

Nominal audio distortion ≤ 3 %

Digital vocoder type AMBE+2TM

Çevre koşulları

Çalışma sıcaklığı - 30°C to + 60°C

Depolama sıcaklığı - 40°C to + 85°C

ESD IEC 61000-4-2 (level 4),
± 8 kV (contact, ± 15kV (air)

Koruma sınfı (IP) IP55 (PD405)
IP54 (PD415)

Şok ve titreşim koruması MIL-STD-810 C/D/E/F/G

Bağıl nem MIL-STD-810 C/D/E/F/G

Receiver
Sensitivity (analogue) 0.22 μV (12 dB SINAD)

0.22 μV (typical) (12 dB SINAD)
0.4 μV (12 dB SINAD)

Sensitivity (digital) 0.22 μV / BER 5 %

Adjacent channel selectivity
TIA-603 
ETSI

60 dB at 12.5 kHz / 70 dB at 25 kHz 
60 dB at 12.5 kHz / 70 dB at 25 kHz 

Intermodulation
TIA-603 
ETSI

70 dB at 12.5 / 25 kHz 
65 dB at 12.5 / 25 kHz

Spurious response rejection
TIA-603 
ETSI

70 dB at 12.5 / 25 kHz 
70 dB at 12.5 / 25 kHz

Signal-to-noise ratio (S/N) 40 dB at 12.5 kHz 
45 dB at 25 kHz

Audio power output 0.5 W

Nominal audio distortion ≤ 3%

Audio sensitivity + 1 dB at - 3dB

Conducted spurious emission < -57dBm

Teknik Bilgi

Tüm teknik bilgiler fabrikada ve ilgili standartlara uygun olarak belirlenmiştir. Sürekli 
gelişim temelinde değişebilir.

Daha fazla bilgi için: 
www.hyteraturkey.com 
www.dengetelekomunikasyon.com

Bizi sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Denge Telekomünikasyon San.Tic.Ltd.Şti
Adres: Küçükbakkalköy Mahallesi Derebey Sokak Denge Plaza No: 6 
Ataşehir İstanbul
Telefon: +90216 573 40 40  Fax: +90216 573 40 45
 info@hyteraturkey.com | www.hyteraturkey.com
 info@dengetelekomunikasyon.com | www.dengetelekomunikasyon.com




