
RD985 / RD985S
DMR převaděče

DMR převaděče RD985 a RD985S od společnosti Hytera 
jsou základním prvkem analogových a digitálních 
radiokomunikačních systémů a byly vyrobeny dle ETSI 
standardu pro DMR. Oba převaděče vynikají svou 
spolehlivostí a množstvím užitečných funkcí.



Převaděč

RD985 
RD985S
DMR převaděče

Hlavní přednosti

Oba převaděče mohou být provozovány jak v analogovém, tak i v digitálním režimu a 
jsou kompatibilní se všemi analogovými systémy, které se v současnosti používají. 
Převaděč RD985S může být provozován jako součást Hytera XPT systémů, DMR 
trunkových systémů i simulcastového řešení Hytera.
Převaděče byly vyvinuty v souladu s ETSI standardem DMR a díky jejich technické 
vybavenosti budou skvělým prostředníkem Vaší radiokomunikace.

Základ profesionálních radiosystémů

Možnosti rozšíření (RD985S)
D985S 

Zdokonalené využití radiového spektra

Duální mód s automatickým přepínáním

.

Zabezpečená komunikace



Obrázky jsou pouze ilustrační. Reálné produkty se mohou od ilustrací mírně lišit.

Ergonomický design 
Ergonomicky tvarovaná madla umožňují 

snadnou instalaci a manipulaci s převaděčem. 

Profesionální design 
Integrované LED diody na regulátoru hlasitosti 

doplňují inovativní konstrukci převaděče a 
současně optimalizují jeho použití. Převaděče 

jsou snadno použitelné díky svému intuitivnímu 
menu a velkému navigačnímu ovladači.

Přehledné LED indikátory 
Na přední straně opakovače je umístěno 8 LED 

indikátorů, které přehledně informují o stavu převaděče. 

Volitelné příslušenství (výběr)

Externí napájecí 
zdroj PS22002

Stolní mikrofon
SM10A1

Programovací kabel 
(USB) PC47

Instalační sada pro 
montáž duplexeru 
BRK09

Ruční mikrofon 
SM16A1

Instalační kit pro 
montáž do 19" racku 
(černý) BRK12

Obsah standardního balení

Power cord

Flexibilní možnosti instalace
Převaděč lze snadno namontovat do standardní skříňky 2RU/ 19“. Další 
možnost je montáž do racku, konzoly nebo na stůl. Výhodou je, že uvnitř 
RD985 je dostatek prostoru pro zamontování přídavného duplexem, což 
zlepšuje kompaktnost montáže.

Vynikající účinnost chlazení
Díky použité technologii heat-pipe, je teplo vznikající ve výkonovém 
zesilovači dokonale odváděno do vnějšího chladiče, který je navíc 
opatřen ventilátorem, čímž je umožněn spolehlivý a trvalý provoz 
vysílače při plném výkonu.

Výkonný a spolehlivý

Vysoký vysílací výkon
Oba převaděče nabízejí nastavitelný výkon o hodnotě až 50 W, a proto 
splňují požadavky moderních PMR radiosystémů.

Extrémní odolnost
Převaděče Hytera jsou navrženy v souladu s armádními standardy, což 
zajišťuje velkou odolnost a vysoký výkon. Testy nezávislých laboratoří 
ukázaly, že je zařízení schopné provozu po dobu až 100 000 hodin 
bezporuchového provozu (MTBF), a proto splňuje požadavky na 
použití v extrémních situacích.

Barevný LCD displej s úhlopříčkou 2" 
Díky velkému a přehlednému barevnému LCD 
displeji můžete převaděč snadno ovládat a 
konfigurovat.



Vysílač

VHF: 1 – 50 W (pouze RD985), 5 – 50 W 
UHF: 5 – 50 W

11 K0F3E na 12.5 kHz
14 K0F3E na 20 kHz
16 K0F3E na 25 kHz

12.5 kHz (pouze data): 7K60FXD 
12.5 kHz (data a hlas): 7K60FXW

- 36 dBm (< 1 GHz)
- 30 dBm (> 1 GHz)

± 2.5 kHz na 12.5 kHz
± 4.0 kHz na 20 kHz
± 5.0 kHz na 25 kHz 

40 dB na 12.5 kHz
43 dB na 20 kHz
45 dB na 25 kHz

60 dB na 12.5 kHz
70 dB na 20/25 kHz

+ 1 dB až - 3dB

≤ 3 %

AMBE +2™

Charakteristika prostředí

Provozní teplotní rozsah - 30 °C až + 60 °C

Skladovací teplotní rozsah - 40 °C až + 85 °C

Podporované provozní režimy

RD985 • DMR Tier II (ETSI TS 102 361-1/2/3)
• Analogový

RD985S • DMR Tier III 
(volitelné, ETSI TS 102 361-1/2/3)

• XPT (volitelné)
• DMR Tier II (ETSI TS 102 361-1/2/3/4)
• DMR Tier II Simulcast (volitelné)
• Analogový

Všechny technické údaje byly testovány podle příslušných norem. Mohou být 
změněny na základě neustálého vývoje.

Technická specifikace

Všeobecné údaje

Frekvenční rozsah VHF: 136 MHz – 174 MHz
UHF: 400 MHz – 470 MHz

Počet kanálů 16

Počet zón 1

Odstup kanálů 12.5 / 20 / 25 kHz (analogové kanály) 
12.5 kHz (digitální kanály)

Provozní napětí 13.6 ± 15% VDC

Maximální odběr proudu ≤ 0.8 A (režim stand by) 
≤ 11 A (během vysílání)

Frekvenční stabilita ± 0.5 ppm

Impedance antény 50 Ω

Rozměry (V x Š x H) 88 × 483 × 366 mm

Hmotnost 8,5 kg

LCD displej 220 × 176 pixelů, 262 000 barev, 
úhlopříčka 2", 4-řádkový

Přijímač

0.3 μV (12 dB SINAD)
0.22 μV (typicky) (12 dB SINAD) 
0.4 μV (20 dB SINAD)

0.3 μV / BER 5 %

65 dB na 12.5 kHz/ 75 dB na 20 / 25kHz 
60 dB na 12.5 kHz / 70 dB na 20 / 25 kHz

75 dB na 12.5 / 20 / 25 kHz 
70 dB na 12.5 / 20 / 25 kHz

80 dB na 12.5 / 20 / 25 kHz
80 dB na 12.5 / 20 / 25 kHz

40 dB na 12.5 kHz
43 dB na 20 kHz
45 dB na 25 kHz

Jmenovitý audio výkon 0,5 W

Jmenovité audio zkreslení ≤ 3 %

Audio citlivost + 1 dB až - 3 dB

Rušivé vyzařování < 57 dBm

Citlivost (analogová)

Citlivost (digitální)

Potlačení sousedního kanálu 
TIA-603
ETSI

Intermodulace
TIA-603
ETSI

Potlačení nežádoucích příjmů 
TIA-603
ETSI

Potlačení šumu

Vysílací výkon

Modulace

4FSK digitální modulace

Rušivé signály a harmonická složka

Omezení modulace

Potlačení šumu

Potlačení sousedního kanálu

Audio sensitivita

Jmenovité zkreslení audio signálu

Digitální vokodér

SGS certificate DE11/81829313
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