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T.C. 

............................... 
.................................................... 

DMR EL TELSİZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
 
 

 
1. EL TELSİZİ GENEL ÖZELLİKLER: 

 
 

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

1.2. Telsize Harici kulaklık ve mikrofon bağlanabilecektir 
1.3. Telsizler grup ve bireysel çağrıları duyabilmelidir. 
1.4. Cihazda güvenli haberleşme için en az 256bit (64 karakter) Şifreleme olmalıdır 

bu şekilde dışarıdan yapılabilecek herhangi bir dinleme söz konusu 
olmamalıdır. 

1.5. Programlanabilir tarama çeşitleri olmalıdır. 
1.6. Bireysel çağrılarda, yalnızca çağrıyı başlatan ve çağrıyı alan telsiz bu çağrıyı 

duyacaktır. 
1.7.     Telsizler sayısal modda çağrı yaptığında, kimlik kodu gönderecek ve bu kod 

veya telsize kayıtlı olduğu kullanıcı adı çağrıyı alan Ekranlı telsizlerin 
ekranında görüntülenecektir.  

1.8.     Analog kanallarda telsizin alma ve göndermesine CTCSS ve DCS tonlar 
programlanabilecektir. 
    

1.9.     Telsizde Meşgul Kanal Kilidi (Busy Channel Lockout) olacaktır. 
1.10. Telsiz, (pseudo trunk özelliğini desteklemelidir) dijital modda iken, aynı 

frekansta mevcut olan 2 slottan hangisi boşsa o slot üzerinden (otomatik 
olarak seçilerek) gönderme yapmayı destekleyecektir. 

1.11. Telsiz üzerinde alma, gönderme kullanıcıyı uyarmak için LED göstergesi 
olacaktır. 

1.12. Zaman sınırlaması (time out timer); Telsizler, gönderme süresini sınırlayan bir 
zamanlama devresine sahip olacaktır. Bu gönderme süresi ayarlanabilecektir.  

1.13. Şarj cihazı üzerinde batarya bırakılsa dahi bataryanın dolu olduğunu tespit 
ederek bataryanın şarjını otomatik olarak düzenleyerek ısınmasına engel 
olacaktır. 

1.14. Telsiz gerektiğinde iletişim güvenliği için scrambler (karıştırıcı) özelliğini ihtiva 
etmelidir. 

1.15. Telsiz maksimum 260Gr. olmalıdır. 
1.16. Telsiz AMBE+2 ses kodlayıcıya sahip ve hoparlör çıkış gücü minimum 0,5w 

olmalıdır. 
1.17. El Telsizleri ile birlikte en az 1500 mAh kapasitede Li-Ion bazlı batarya teklif 

edeceklerdir. Bataryalar aşırı ısı ve aşırı akıma karşı korumalı olacaktır. 
1.18. Teklif edilen her el telsizi için 1 adet tekli şarj cihazı verilecektir. Bu şarj cihazı 

telsizle birlikte bataryayı veya yalnızca bataryayı şarj edebilecektir. 
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1.19. El telsizlerinin şarj cihazları 220 VAC (+/- %5) / 50 Hz. şebekeden 
beslenecektir ve kullanılacak fiş/prizler Türk tipi olacaktır. 

1.20. El telsizinin belde taşınmasına imkân verecek klipsi olacak, istenildiğinde                            
klips sökülüp takılabilecektir. 

1.21. Telsizin yetkisiz kişilerce programlama yazılımı kullanılarak, parametrelerinin 
okutulması veya yeni bir profille programlanmasını önlemek amacıyla telsize 
programlama şifresi konulabilecektir. 

1.22. Telsizler bir USB kablo vasıtasıyla doğrudan bir bilgisayara bağlanabilecektir 
ve programlanabilecektir. 

1.23. El telsizlerin koruma sınıfı en az IP54 toz ve su korumasına sahip olacaktır. 
1.24. El telsizleri, MIL-STD 810 C/D/E/F/G standartlarında olacaktır.Ayrıca MIL-STD    

810F’  nin aşağıda belirtilen testlerini karşılayacaktır.  
 

Düşük Basınç  (Metot 500.4 Prosedür II), 

Yüksek Sıcaklık  (Metot 501.4 Prosedür I/II), 

Düşük Sıcaklık  (Metot 502.4 Prosedür I/II) 

Sıcaklık Şoku  (Metot 503.4 Prosedür I),  

Yağmur   (Metot 506.4 Prosedür I,III), 

Nem   (Metot 507.4), 

Toz   (Metot 510.4 Prosedür I),  

Titreşim   (Metot 514.5 Prosedür I/24)   

Şok   (Metot 516.5  Prosedür I,IV el telsizi) 

 
2. TEKNİK ÖZELLİKLERİ: 

 
2.1. Çalışma frekansı : 446 Pmr frekanslar olmalıdır 

 
2.2. Çıkış Gücü  : 0,5 Watt 

 
2.3. Kanal Sayısı  : En az 16 kanallı olacaktır. 

 
2.4. Bölge Sayısı (zone): En az 3 zone seçilebilmelidir. 
2.5. Kanal Aralığı  : 12.5/20/25 Khz olacaktır. 
2.6. Çalışma voltajı : 7.4 VDC +/- %20 olacaktır. 
2.7. Çalışma sıcaklığı :-30 ile +60 ºC arası olacaktır. 
2.8. Frekans Kararlılığı : +/- 1.5 ppm 
2.9. Analog Hassasiyet: en fazla 0.4 µV, 20 dB SINAD’da 
2.10. Dijital Hassasiyet: en fazla 0.3 µV, %5 BER’de 
2.11. Ses Çıkışı gücü : En az 500mW ve Ses Distorsiyonu en fazla %3 olacaktır. 
 

 
3. TESLİMAT: 
3.1. Muayeneler sırasında cihazlar ve aksesuarlardaki tasarım ve imalat hatası 

nedeniyle oluşabilecek kaza ve hasarlardan firma sorumludur. 
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3.2. Cihazlarda milletlerarası standartlara uyulduğu gibi, diğer yardımcı cihaz, 
aksesuar ve malzeme de milletlerarası standartlara uygun olarak imal edilmiş 
olacaktır.  

3.3. Baskı devre kartı veya modül gibi bütün tali parçalara kadar arıza yerlerinin 
bulunması için test ve kontrol kolaylığı sağlayacak yapıda olacaktır. 

3.4. Aksesuar, kart, modül ve komponetler ile cihazlar, yeni ve kullanılmamış 
olacaktır. 

3.5. Üzerinde cihazın marka ve modeli ile seri numarası ve imal bilgilerini içeren etiket 
bulunacaktır. 

3.6. Cihazlar daha önce hiç kullanılmamış olacak ve cihazın herhangi bir yerinde 
kırık, çatlak vb. fiziki ve teknik bozukluk olmayacaktır. 

3.7. Cihazlar ile birlikte verilecek aparat veya yardımcı teçhizatlar cihaz ile uyumlu 
çalışacaktır. 

3.8. Teklif edilen cihazlar EIA tavsiye ve standartlara ve bu şartnamede öngörülen 
şartlara uygun olacaktır.  

4. Cihazların CE sertifikası bulunacaktır 
 
4.1. Cihazlar kuruma çalışır vaziyette montajı tamamlanmış olarak teslim edilecektir. 
 
5. GARANTİ ŞARTLARI : 
 

5.1. Teklif sahibinin vereceği cihazlar her türlü üretim hatalarına karşı 2 yıl 
boyunca yüklenici firma garantisi altında olacaktır. 

5.2. Yüklenici firma teslim tarihinden itibaren 10 yıl boyunca cihazların her türlü 
yedek parça teminini ve bakım onarımını yapmayı garanti edecektir. 

5.3. Cihazın bataryası minimum 6 ay ithalatçı/satıcı garantisinde olacaktır. 
 
 
 

 


