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CM 140/200/300 
סדרת ה-CM מספקת מכשירי קשר דו-כיווני ניידים מצוידים 

היטב בתכונות קלות לתכנות, ובעלי חוזק, קשיחות ועמידה 
בתנאים קשים כמיטב המסורת של מכשירי מוטורולה. 
מכשירים אלה נותנים ללקוח תמורה מלאה להשקעתו.
מכשירי CM תוכננו הן עבור משתמשים חדשים בקשר 

אלחוטי דו-כיווני נייד והן עבור משתמשים שזקוקים לשדרג 
את הקשר שברשותם, לקשר משופר המעניק את הביצועים 

בעלי הערך הגבוה ביותר. מכשירים אלו מושלמים עבור 
ארגונים שיש להם את הדרישות הבאות מהמוצר: תכנון 

איכותי ומבנה מכני קשיח שמבטיח קשר במקום ובזמן שם 
הוא נדרש ביותר.

מימדים קטנים שמקלים על ההתקנה בכל סוג רכב שהוא.
שרידות גבוהה על פי מפרטי הצבא האמריקאי בתנאי 

טמפרטורה קיצוניים.
רמקול רם וצלול המאפשר קשר אפקטיבי גם בתנאי רעש 

סביבתי.
אמינות יוצאת דופן שמבטיחה את עבודת המכשיר לאורך זמן.

CM -תכונות ה
4/32 ערוצים  

צלילי כיוון עוצמת שמע  

UHF -ו VHF תדרי  

קוצב זמן  

נעילת ערוץ עסוק  

Escalert )מגביר את עוצמת השמע של התראה קולית  
שלא נענתה(  

הפעלת שידור באמצעות הקול )דורש מיקרופון מופעל על    
ידי הקול(  

TPL Standard and Non-Standard Reverse Burst להתאמה    
טובה יותר עם ציי רכב קיימים  

קודי פרטיות Privacy Codes – )42 מסוג TPL סטנדרטי ו-84    
מסוג DPL סטנדרטי(  

מצב תפריט  

סריקת מערכת וסריקה אוטומטית  

תמיכה ב-עד 16 רשימות סריקה של עד  16 ערוצים כל אחת  

סריקה עם קדימות אחת ושתי קדימויות )סורק בתדירות    
גבוהה יותר ערוצים בעלי קדימות גבוהה יותר(  

סריקה בכיוון הפוך )הסורק עובר אוטומטית לערוץ האחרון    
שהייתה בו פעילות(  

התאמה אישית של צלילי כיוון עוצמת שמע  

כיוון עוצמת תאורת רקע של הצג  

אפשרות להרחבת תכונות באמצעות לוח אופציות  

Quick-Call II™™ עם קידוד/פענוח Call Alert /קריאה סלקטיבית  

קריאה סלקטיבית: מאפשרת קריאה לקבוצה מסוימת או  

למשתמש מסוים Call Alert: שולח איתות עם התראה קולית    
ו-LED מואר, לקבוצה מסוימת או למשתמש מסוים.  

זיהוי PTT באמצעות פענוח קוד MDC1200 אות זיהוי    
דיגיטלי ייחודי נשלח בעת השידור )PTT ID(. באמצעותו ניתן    
לקבל על צג מכשיר הקשר המצויד במפענח MDC את זהות    

המשדר.  

ביצועים מעולים, תמורה מלאה להשקעה.
CM 140/200/300קשר דו כיווני נייד

תקשורת ברגעים החשובים לך באמת
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PRODUCT SPEC SHEET
CM™ 140/200/300

GENERAL SPECIFICATIONS
CM200 VHF CM200 UHF CM300 VHF CM300 UHF

Frequency 136-162 MHz
146-174 MHz

438-470 MHz 136-162 MHz
146-174 MHz

438-470 MHz

Channel Capacity 4 Channels 32 Channels

Technical RF Output Low Power
High Power

1-25W
25-45W

1-25W
25-45W

Dimensions: H x W x L 1.73 x 6.67 x 4.64 inches, 44 x 169 x 118mm 1.73 x 6.67 x 4.64 inches, 44 x 169 x 118mm

Weight - Radio only 2.25 lbs, 1.02 Kg 2.25 lbs, 1.02 Kg

Current Drain
Standby
Rx @ rated, external 8 ohm speaker
Transmit

0.3A
1.5A
7A (25W), 9.5A (45W)

0.3A
1.5A
8A (25W), 9A (40W)

FCC Designation
136-162 MHz
146-174 MHz

438-470 MHz

ABZ99FT3049 (45W)
AZ492FT3805 (25W)
ABZ99FT3046 (45W)

AZ492FT4856 (25W) 
ABZ99FT4048 (40W)

ABZ99FT3049 (45W)
AZ492FT3805 (25W)
ABZ99FT3046 (45W)

AZ492FT4856 (25W) 
ABZ99FT4048 (40W)

RECEIVER SPECIFICATIONS TRANSMITTER SPECIFICATIONS
CM VHF CM UHF CM VHF CM UHF

Channel Spacing* 12.5/20/25 kHz 12.5/20/25 kHz Channel Spacing* 12.5/20/25 kHz 12.5/20/25 kHz

Sensitivity: 12dB EIA SINAD (typical) 0.35 uV (12.5 kHz), 0.3 uV (25 kHz) Frequency Stability: -30° C to +60° C ±2.5 ppm ±2.5 ppm

Adjacent Channel Selectivity 65 dB (12.5 kHz)
75 dB (25 kHz)

60 dB (12.5 kHz)
70 dB (25 kHz)

Modulation Limiting ±2.5 kHz (12.5 kHz) / ±4 kHz (20 kHz) /
±5 kHz (25 kHz)

Intermodulation 65 dB (12.5 kHz)
75 dB (25 kHz)

60 dB (12.5 kHz)
70 dB (25 kHz)

Conducted/Radiated Spurious Emission
1-25 W
25-45 W

-36 dBm < 1 GHz, -30 dBm > 1 GHz
-26 dBm

Frequency Stability: -30° C to +60° C ±2.5 ppm ±2.5 ppm Adjacent Channel Power -60 dB (12.5 kHz) / -70 dB (25 kHz)

Spurious Rejection -75 dB -70 dB Audio Response TIA603 TIA603

Rated Audio: Extended audio with 4 
ohm speaker

4W internal, 13W external FM Hum and Noise -40 dB (12.5 kHz)
-45 dB (25 kHz)

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

Audio Distortion @ Rated Audio 3% typical 3% typical Audio Distortion 3% typical 3% typical

Hum and Noise -40 dB (12.5 kHz)
-45 dB (12.5 kHz)

-35 dB (12.5 kHz)
-40 dB (12.5 kHz)

FCC Modulation 11K0F3 (12.5 kHz) / 16K0F3E (25 kHz)

Audio Response TIA603 and ETS300

Conducted Spurious Emission -57 dBm < 1 GHz, -47 dBm > 1 GHz

ENVIRONMENTAL
Operating Temperature -30° C to +60° C

Storage Temperature -40° C to +85° C

Thermal Shock -40° C to +80° C

Humidity 95% RH @ 8 Hour

Water and Dust Intrusion IP 54

Packing Test Impact test

* Availability of new 25 kHz equipment may be restricted due to Narrowband-
ing regulations in your country. Please check with your frequency coordinator 
and/or regulatory agency for the latest information on Narrowbanding.

מרכזי מכירה ושירות מוטורולה סולושנס
אילת רח' הדייג 12, אזה"ת החדש | אשדוד רח' התקשורת 6, אזה"ת הקלה | באר שבע רח' הפועלים 19, עמק שרה | חיפה חלוצי התעשיה 94 א' 
| ירושלים רח' האומן 28, אזה"ת תלפיות | לוד רח' לב פסח 3, אזה"ת צפוני | קרית שמונה אזה"ת גליל עליון | רעננה רח' התעשיה 7, אזה"ת 

| תל אביב רח' תוצרת הארץ 5
לפרטים נוספים: 03-6002147


