
SEZNAMTE SE S NOV¯MI 
MOBILNÍMI RADIOSTANICEMI 
Z ¤ADY COMMERCIAL SERIES

MOBILNÍ 
RADIOSTANICE, 
KTERÉ VYHOVÍ 
POT¤EBÁM VA·EHO 
PODNIKU, ROZPOâTU 
I AUTOMOBILU



ZÛstaÀte neustále v kontaktu 
díky Motorola Commercial Series

CM140 A CM340
Radiostanice se snadno ovládají díky jedno-
duchému jednoznakovému displeji, mají aÏ deset 
komunikaãních kanálÛ a dvû programovatelná 
tlaãítka, která nabízejí aÏ ãtyfii funkce na jedno 
stisknutí.

CM160 A CM360
Pro nároãnûj‰í uÏivatele nabízíme radiostanice s 
osmiznakov˘m displejem a 64, respektive 100 
kanály (v závislosti na signalizaãním protokolu radi-
ostanice*). Pfiístroj CM160 má ãtyfii programova-
telná tlaãítka nabízející osm funkcí na jedno stis-
knutí; pfiístroj CM360 má tfii tlaãítka se ‰esti funk-
cemi na jedno stisknutí.

U obou radiostanic lze pomocí doplÀkov˘ch desek 
s rozhraním PROIS, vyvinut˘ch certifikovan˘mi 
partnery spoleãnosti Motorola, roz‰ífiit jejich funkce 
o dal‰í, jako napfiíklad ‰ifrování pro vy‰‰í zabez-
peãení komunikace ãi datov˘ pfienos. DoplÀkové 
desky rovnûÏ umoÏÀují nastavení speciálních apli-
kací podle pfiání zákazníka, coÏ zvy‰uje jejich uÏit-
nou hodnotu.

*  Nûkteré funkce závisí na tom, jak˘ radiokomunikaãní protokol zvolíte. 
Mobilní radiostanice fiady Commercial Series jsou k dispozici 
s pûtitónov˘m / PL protokolem a protokolem MDC / PL. Doporuãujeme, 
abyste se o nejvhodnûj‰ím fie‰ení poradili s místním autorizovan˘m 
prodejcem spoleãnosti Motorola.

Jako jedny z 
nejmen‰ích mobilních 
radiostanic na trhu 
nabízejí odolné a 
pevné pfiístroje fiady 
Motorola Commercial 
Series kvalitní 
pfiíjem a pevnou 
konstrukci. Díky 
tûmto vlastnostem se 
na nû mÛÏete vÏdy 
spolehnout.

Spoleãnost Motorola, která v 
oblasti komunikací pÛsobí jiÏ 75 let, 
pfiedstavuje budoucnost semi  -
duplexních radiostanic v podobû fiady 
Commercial Series. âtyfii nové modely 
v˘konn˘ch mobilních radiostanic 
pro komunikaci z pohyblivého nebo 
pevného stanovi‰tû doplÀují pfienosné 
radiostanice pro pracovní skupiny, 
které potfiebují zÛstat v kontaktu bez 
ohledu na to, kde pracují.

KVALITA A SPOLEHLIVOST
V‰echny radiostanice fiady Commercial Series jsou 
konstruovány podle pfiísné americké normy MIL 
spec 810F a plnû vyhovují normû IP54 pro ochranu 
pfied vlivy prostfiedí. Pro‰ly zrychlen˘m testem 
Ïivotnosti (Motorola Accelerated Life Test), kter˘ 
simuluje pût let nároãného uÏívání v terénu.

Technologie hlasové komprese spoleãnosti 
Motorola s názvem X-Pand™ nabízí uÏivatelÛm 
stisknutím jediného tlaãítka velmi ãist˘ pfiíjem.

NEP¤ETRÎITÁ KOMUNIKACE
Díky funkci ‚repeater talk around‘ neztratí uÏivatelé 
spojení ani kdyÏ pro jejich oblast pfiestane fungovat 
retranslaãní stanice (pfievadûã), nebo kdyÏ se 
dostanou mimo její dosah. Tato funkce je uÏiteãná 
zejména pfii v˘padcích dodávky elektrické energie, 
k nimÏ velmi ãasto dochází právû v okamÏicích, 
kdy je komunikace nejdÛleÏitûj‰í.

V¯HODY PRO VÁ· ROZPOâET
Radiostanice fiady Commercial Series jsou jedny 
z nejmen‰ích na trhu, ale nabízejí pfiitom velké 
mnoÏství funkcí. Dal‰í v˘hodou je, Ïe uÏivatelé 
star‰ích mobilních radiostanic znaãky Motorola 
jako GM300, GM350 a GM900 mohou ve spojení 



MOTOROLA P¤INÁ·Í 
VA·Í FIRMù NÁSTROJE 
PRO KOMUNIKACI

OCHRANA UÎIVATELÒ I ZA¤ÍZENÍ
Provofiadou úlohou kaÏdého zamûstnavatele je 
péãe o bezpeãnost pracovníkÛ. Proto mají radio-
stanice tzv. nouzov˘ reÏim – jedin˘m stisknutím 
tlaãítka upozorníte kolegy nebo základnu, Ïe 
potfiebujete pomoc.

Pomocí funkce „Lone Worker” (osamocen˘ 
pracovník) lze nastavit radiostanici tak, aby 
v pravideln˘ch intervalech poÏadovala od uÏivatele 
odezvu. Pokud uÏivatel nereaguje správnû, spustí 
se pfiedem definovan˘ postup pro pfiípad nouze. 
Pokud dojde k odcizení radiostanice, lze ji na dálku 
zablokovat, a tím zabránit jejímu zneuÏití. 

CÍLENÁ KOMUNIKACE
V˘bûrové volání umoÏÀuje vzájemnou komunikaci 
jen mezi dvûma uÏivateli. Ostatní ãlenové skupiny 
tak nejsou vyru‰ováni - tato funkce je velmi uÏi-
teãná, kdyÏ se fie‰í citlivé problémy. U modelu 
CM360 se navíc zobrazuje totoÏnost volající 
osoby. Pokud hovor není pfiijat, totoÏnost volajícího 
se uloÏí pro pozdûj‰í pouÏití.

UNIVERZÁLNÍ INSTALACE
Mobilní radiostanice fiady Commercial Series 
splÀují DIN montáÏ a lze je instalovat v fiadû 
rÛzn˘ch konfigurací. Jednou z moÏností jak zv˘‰it 
zabezpeãení proti krádeÏi je instalace pomocí 
v˘suvného drÏáku, coÏ umoÏÀuje radiostanici, 
pokud se nepouÏívá, rychle a jednodu‰e vyjmout. 
Pro zv˘‰ení bezpeãnosti také nabízíme bezpeã-
nostní kryty, které zabraÀují odcizení pfiístroje. Pro 
pouÏití v kanceláfii nebo velínû je k dispozici stolní 
stojánek se zabudovan˘m reproduktorem.

INTELIGENTNÍ A INDIVIDUÁLNÍ 
Pro fiadu Commercial Series nabízíme celou fiadu 
rÛzn˘ch doplÀkÛ a pfiíslu‰enství podle osobních 
potfieb uÏivatele. Pro zv˘‰ení bezpeãnosti 
pouÏívání radiostanice za jízdy se instalují mikrofo-
ny a tlaãítka PTT ovládaná nohou, nebo urãená 
k instalaci na volant.

DAL·Í FUNKCE
Doãasné odstranûní kanálu pfii zapnutém 
prohledávání – SCAN.
Monitor (kontrola obsazenosti kmitoãtu jin˘m 
uÏivatelem)
System Scan

Univerzální mobilní radiostanice fiady Commercial 
Series jsou vhodné zejména pro taxisluÏby a 
kur˘rní nebo distribuãní firmy, kde pfienos dat 
umoÏní rychlé pfiedání informací o pasaÏérech 
nebo dodávkách. Pfiístroje lze nainstalovat tak, aby 
je bylo moÏné snadno vyjmout, kdyÏ se vozidlo 
nepouÏívá. Pro organizace pÛsobící v zemûdûlství 
a v oblasti Ïivotního prostfiedí radiostanice nabízejí 
bezpeãnostní funkce pro ochranu osamocen˘ch 
pracovníkÛ, ktefií si tak mohou vyÏádat pomoc 
kolegÛ jedin˘m stisknutím tlaãítka. Orgány místní 
správy zase jistû ocení funkci v˘bûrového volání, 
kdy vedoucí mÛÏe hovofiit s jedin˘m ãlenem skupi-
ny, aniÏ by vyru‰oval ostatní.

s v˘robky této fiady 
vyuÏít jiÏ dfiíve zakou-
pené pfiíslu‰enství a 
u‰etfiit tak nejen peníze, 
ale i ãas.

V‰echny radiostanice 
dodáváme s mikro-
fonem, drÏákem a 
napájecím kabelem.

JEDNODUCHÉ POUÎITÍ
UÏivatelé ocení intui-
tivní nabídkov˘ systém 
a velká, zfietelnû 
oznaãená tlaãítka. 
Radiostanice mají buì 
jednoduch˘ jednozna-
kov˘ displej, nebo 
os miznakov˘ displej 
s deseti snadno 
pochopiteln˘mi ikonami.

odnímateln˘ v˘suvn˘ 
drÏák

ãern˘ stolní mikrofon

klávesnicov˘ mikrofon

mikrofon Mag One

stolní stojánek bez 
reproduktoru

uzamykateln˘ drÏák

externí reproduktor 
13 W



Motorola a logo ve tvaru stylizovaného písmene M jsou registrovány u Úfiadu pro 
patenty a obchodní známky Spojen˘ch státÛ americk˘ch. V‰echny ostatní názvy 
produktÛ a sluÏeb jsou vlastnictvím pfiíslu‰n˘ch vlastníkÛ. 
© Motorola, Inc. 2003.

V pfiípadû zájmu o doplÀující informace se obraÈ-
te na místního autorizovaného prodejce semidu-
plexních radiostanic spoleãnosti Motorola.
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OBECNÉ SPECIFIKACE

Ve‰keré charakteristiky se mohou mûnit bez pfiedchozího upozornûní.

Obecné specifikace Stfiední pásmo VKV UKV
Poãet kanálÛ CM340 10, CM360 100 CM140 8, CM160 64, CM340 10, CM360 100

Kmitoãet 66-88MHz VKV2 146-174 MHz UKV1 403-440 MHz 
UKV2 438-470 MHz

Technick˘ RF v˘stup 1-25W 1-25W, 25-45W 1-25W, 25-40W

Odstup kanálÛ 12.5 / 20 / 25KHz

Rozmûry (v x ‰ x h) 44x169x118 mm

Hmotnost 1.02Kg

Konektor pro anténu BNC

Odbûr proudu v pohot. reÏimu 0.3A

–  odbûr pfii pfiíjmu s externím 8 N
 reproduktorem

1.5A

– odbûr pfii vysílání (25W, max) 7A 8A 8A

Pfiijímaã Stfiední pásmo VKV UKV
Kmitoãtová stabilita 
(-30 °C + 60 °C, +25 °C) ± 5 ppm ± 2,5 ppm

Citlivost (12 dB Sinad) 0,35µV (12,5KHz)        0,3µV (25KHz) typicky

Intermodulace 65dB

Selektivita sousedních kanálÛ 60dB (12.5KHz) 
70dB (25KHz)

65dB (12.5KHz) 
75dB (25KHz)

60dB (12.5KHz) 
70dB (25KHz)

Potlaãení neÏádoucích pfiíjmÛ 70dB 75dB 70dB

Jmenovit˘ v˘kon audio signálu 
(roz‰ífien˘ audio signál na 
4  reproduktor)

4W interní, 13W externí

Zkreslení audio signálu typicky 3%

Brum a ‰um -40dB (12.5KHz) 
-45dB (25KHz)

-40dB (12.5KHz) 
-45dB (25KHz)

-35dB (12.5KHz) 
-40dB (25KHz)

Audio odezva TIA603

Vedené neÏádoucí vyzafiování -57dBm < 1GHz,        -47dBm > 1GHz

Vysílaã Stfiední pásmo VKV UKV
Kmitoãtová stabilita 
(-30 °C + 60 °C, +25 °C) ± 5 ppm ± 2,5 ppm

Modulaãní omezení ± 2,5 KHz (12,5 KHz) ± 4 KHz (20 KHz) ± 5 KHz (25 KHz)

Brum a ‰um pfii FM -40dB (12.5KHz)
-45dB (25KHz)

-40dB (12.5KHz) 
-45dB (25KHz)

-35dB (12.5KHz) 
-40dB (25KHz)

Veden˘ / vyzafiovan˘ v˘kon -36dBm < 1GHz        -30dBm > 1GHz

V˘kon sousedního kanálu -60dB (12.5KHz)        -70dB (25KHz)

Audio odezva TIA603

Zkreslení audio signálu typicky 3%

Název âíslo modelu Signalizace Kanály Kmitoãet Napájení
CM140
CM140
CM140

MDM50KNC9AA2AN
MDM50QNC9AA2AN
MDM50RNC9AA2AN

PL
PL
PL

8
8
8

VKV2 146-174MHz
UKV1 403-440MHz
UKV2 438-470MHz

1-25W
1-25W
1-25W

CM160
CM160
CM160

MDM50KNF9AA2AN
MDM50QNF9AA2AN
MDM50RNF9AA2AN

PL
PL
PL

64
64
64

VKV2 146-174MHz
UKV1 403-440MHz
UKV2 438-470MHz

1-25W
1-25W
1-25W

CM140
CM140

MDM50KQC9AA2AN
MDM50RPC9AA2AN

PL
PL

8
8

VKV2 146-174MHz
UKV2 438-470MHz

25-45W
25-40W

CM160
CM160

MDM50KQF9AA2AN
MDM50RPF9AA2AN

PL
PL

64
64

VKV2 146-174MHz
UKV2 438-470MHz

25-45W
25-40W

CM340
CM340
CM340
CM340

MDM50FNC9AN2AN
MDM50KNC9AN2AN
MDM50QNC9AN2AN
MDM50RNC9AN2AN

5 tónová
5 tónová
5 tónová
5 tónová

10
10
10
10

MB 66-88MHz 
VKV2 146-174MHz
UKV1 403-440MHz
UKV2 438-470MHz

1-25W
1-25W
1-25W
1-25W

CM360
CM360
CM360
CM360

MDM50FNF9AN2AN
MDM50KNF9AN2AN
MDM50QNF9AN2AN
MDM50RNF9AN2AN

5 tónová
5 tónová
5 tónová
5 tónová

100
100
100
100

MB 66-88MHz
VKV2 146-174MHz
UKV1 403-440MHz
UKV2 438-470MHz

1-25W
1-25W
1-25W
1-25W

PROVOZNÍ PROST¤EDÍ
Provozní teplota - 20 aÏ + 55 °C

Skladovací teplota - 40 aÏ + 85 °C

Teplotní ‰ok - 40 aÏ + 80 °C

Vlhkost 95% RH @ 50 °C po dobu 8 hod

Ochrana pfied prachem a vodou IP 54

Vojenské normy pro mobilní zafiízení 810F

Vyhovuje smûrnicím ES

Smûrnice 1999 / 5 / EE, RTTE

Smûrnice 72 / 245 / EEC (95 / 54 / EC), o motorov˘ch vozidlech

SplÀuje evropské normy ã. EN300086, EN301489 01 / 05, EN60950, EN300113 

ISO 9001 – Radiostanice vyhovují mezinárodní jakostní normû ISO 9001 z hlediska návrhu, 
v˘voje, v˘roby, instalace i následného servisu.

P¤ÍSLU·ENSTVÍ
 Mikrofony                                                       
HMN3596A                               kompaktní mikrofon
HMN1035C                               mikrofon pro nároãn˘ provoz
MDRMN5018A                         mikrofon Mag One
MDRMN5029A                         klávesnicov˘ mikrofon
MDRMN5019A                         klávesnicov˘ mikrofon Mag One
MDREX4617A                          pfiístroj ve stylu telefonu

 Komunikace bez pouÏití rukou                   
GMMN4065A                            v‰esmûrov˘ mikrofon visor
RLN4856A                                noÏní pfiepínaã s dálkov˘m tlaãítkem PTT
RLN4857A                                tlaãítko s dálkov˘m PTT
RLN4858A                                prohnut˘ PTT
RLN4836AR                             externí PTT s nouzov˘m noÏním pfiepínaãem

 Instalace do vozu                                          
FTN6083A                                drÏák DIN
GLN7324A                                mal˘ drÏák
GLN7317A                                velk˘ drÏák
GLN7341A                                odnímateln˘ v˘suvn˘ drÏák
RLN4779A                                uzamykateln˘ drÏák

 Pfiíslu‰enství k pouÏití na stole                   
HMN3000B                               ãern˘ stolní mikrofon 
RLN5390A                                stolní stojánek s reproduktorem
RLN5391A                                stolní stojánek bez reproduktoru

 Reproduktory                                                 
HSN8145B                                externí reproduktor 7,5 W
RSN4001A                                externí reproduktor 13 W

 Pfiíslu‰enství pro obecné pouÏití                
RLN5288A                                sada pro obecné pouÏití
HSN1000B                                externí 6W reproduktor 

 Speciální fie‰ení                                             
HLN9328C                                kabel pro externí poplachové relé
GLN7282A                                signalizaãní sada

TYPOVÁ âÍSLA


