
 

 

 

EKRANLI DİJİTAL/ANALOG EL TELSİZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

 

1. KONU: 

     

1.1- Bu teknik şartname  ………………………………………………………… 

Hizmetleri’ nde kullanılmak üzere alınacak UHF bandı  Dijital/Analog el  telsizi 

özelliklerini kapsamaktadır. 
 

 

2. GENEL ÖZELLİKLER: 

 
2.1-DMR (TDMA) El telsizleri hem sayısal hem de analog telsiz haberleşmesi yapabilecek 
kapasiteye sahip olacaklardır.  
 

2.2-Cihaz tek bölgede (zone) en az 128 kanallı olacaktır. 

2.3-Harici kulaklık ve mikrofon bağlanabilecektir.  

2.4-Cihaz bilgisayar yardımı ile programlanabilecektir. 

2.5a-El telsizi ile birlikte en az   1500 mAh ‘lik Lityum ion bir batarya, bir anten ,bir adet hızlı 

şarj cihazı olacaktır. 

2.5b-Cihaz 2000mAh ‘lik Lityum İon batarya opsiyonuna sahip olmalıdır. 

2.6-Programlanabilir tarama çeşitleri olmalıdır. 

2.7-Tek bir şarj ile yüksek güçte minimum   12 saat   görüşme imkanı olmalıdır. 

  

2.8-Cihazın çıkış güçü 4 watt olmalıdır. 

2.9-Cihazda meşgul kanal kilidi, ve görüşme zaman sınırlayıcı özellikleri bulunmalıdır.  

2.10-Cihazda CTCSS /DCS Ton kodlu susturma  olmalıdır. 



2.11-Cihazda 12.5/20/25 KHz kanal band aralığında ayarlama imkanı olmalıdır. 

2.12-Cihazın çıkış gücü seviyesi kanal bazında ayarlanabilmelidir. 

2.13-Cihaz ABD ORDUSU MIL STD-810 C/D/E/F/G Standartlarında olmalıdır. 

2.14-Cihazda programlanabilir en az 8 tuş  ve alfanumerik tuş takımı olmalıdır. 

2.15-Cihaz kısa mesaj yazılabilme ve manuel olarak seçilen mesajı gönderilebilmelidir. 

2.16-Cihaza ID tanımlanabilmelidir. 

2.17-Telsizin üzerinde aydınlatılabilir ekran bulunmalıdır. 
 

2.18-Cihaz CE Sertifikasına sahip olacaktır. 
 
2.19-Cihaz Dijital ve Analog olarak çalışabilmelidir. 
 

2.20-Cihaz analog ve dijital tekrarlayıcılar ile çalışabilmelidir. 

2.21-Cihaz maksimum 289Gr.olmalıdır. 

2.22-Cihaz opsiyonel olarak birden fazla tekrarlayıcı kullanılan yerlerde gerekli olan rooming 

mod özelliğini desteklemelidir. ( cihaz sinyal seviyesine göre tekrarlayıcıyı otomatik olarak 

seçebilmelidir) 

2.23-Cihazda aynı frekansı 2’ye bölme özelliği olmalıdır.(Çift slot) 

2.24-Cihaz opsiyonel olarak  güvenli haberleşme için en az 128 karakter Şifreleme olmalıdır 

2.25-Cihaz opsiyonel olarak uzaktan açılıp kapatılabilmeyi desteklemelidir. 

2.26-Cihaz opsiyonel olarak uzaktan ortam sesini dinletebilecek özellikte olmalıdır. 

2.27-Cihaz opsiyonel olarak uzaktan kapsama alanında olup olmadığı kontrol edilebilmelidir. 

2.28-Cihaz kişilere ve gruplara çağrı yapabilmelidir. 

2.29-Cihaz opsiyonel olarak yetkilendirilebilmeli, öncelikli çağrı almalı ve öncelikli çağrı 

yapabilmelidir. 

2.30-Cihaz, opsiyonel olarak (pseudo trunk özelliğini desteklemelidir) dijital modda iken, aynı 

frekansta mevcut olan 2 slottan hangisi boşsa o slot üzerinden (otomatik olarak seçilerek) 

gönderme yapmayı destekleyecektir. Bu sayede daha az frekans kullanılarak daha fazla grup 

yönetilebilecek ve olası kanal meşguliyeti minimuma indirgenebilecektir. 

2.31-Cihaz opsiyonel olarak GPS konumunu belirleyip diğer cihazlar ile paylaşabilmelidir. 

Ayrıca uzaktan bu bilgiler telsiz üzerinden çekilebilmelidir. 



2.32-Cihaz opsiyonel olarak bluetooth 2.0 özelliğini desteklemelidir. 

2.33-Cihazda (acil durum) emergency butonu ve ayarlanabilir emergency menüsü olmalıdır. 

 

2.34-Cihaz AMBE+2 ses kodlayıcıya sahip ve hoparlör çıkış gücü minimum 0,5w olmalıdır. 

 

 

 

 

3 TEKNİK ÖZELLİKLER: 

 

3.1-Frekans Bandı: 350-470 Mhz  

3.2-Cihazın çıkış gücü en az 4 W olmalıdır ve cihaz kademeli güç ayarına sahip olmalıdır. 

3.3-Cihazın batarya kapasitesi tam şarj ile en az 12 saat görüşme süresine sahip olmalı.  

3.4-Cihaz 16 bölge ve en az  128 kanal desteklemelidir. 

3.5-Cihaz  MIL-STD810 C/D/E/F/G standartlarını  karşılayacaktır. 

3.6-Cihaz CTCSS ton ve Dijital ton squelch ‘li olacaktır. 

3.7-Cihazın çalışma sıcaklığı –40C +85C olmalıdır. 

3.8-Cihaz farklı marka konvansiyonel telsizlerle uyum içinde çalışabilmelidir. 

3.9-Cihazın ekranı üzerinde pil in durumunu gösterir işaret olmalıdır. 

3.10-Cihazın ekranı üzerinde sinyal durumu anlık olarak görüntülenebilmelidir. 

3.11-Cihaz kapsama dışını çıktığında hem görsem hem işitsel olarak uyarı vermelidir. 

3.12-Cihaz da Vox özelliği bulunmalı ve ekran üzerinden ayarlanabilmelidir. 

3.13-Cihazlar en az IP54 toz ve su korumasına sahip olmalıdır. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4 EĞİTİM 

4.1- Teklif edilen cihazların teknik donanımı, programlaması ve kullanımı hakkında kullanıcı 

personellere ücretsiz eğitim verilmesini taahhüt edilecektir. 

 

5 TESLİMAT 

5.1- Cihazlar ……………………………………………………………………………….belirleyeceği , adrese ihalede 

istenilen aksesuarları ile birlikte teslim edilecektir.  

6 GARANTİ 

6.1- Teklif sahibinin vereceği cihazlar her türlü montaj ve üretim hatalarına karşı 2 yıl 

Bataryalar için 6 Ay boyunca yüklenici firma garantisi altında olacaktır. 

 

6.2- Yüklenici firma teslim tarihinden itibaren 10 yıl boyunca cihazların her türlü yedek parça 

teminini ve bakım onarımını yapmayı garanti edecektir. 

 

7 DOKÜMANTASYON 

7.1-Yüklenici teslim ettiği her bir cihaz için, Türkçe kullanım kılavuzunu da teslim edecektir. 

 

İşbu Teknik Şartname … sayfa ve …maddeden müteşekkildir.  

 

 

 

 


