
Rádiostanice v systéme GDR fungujú rovnakým spôsobom
ako klasické analógové alebo DMR rádiostanice.
Jedným stlačením tlačidla PTT možno naraz komunikovať so
všetkými účastníkmi siete, skupiny, alebo len s jednotlivcom.
Pre prenos hlasu a ďalších informácií využívajú globálnej
siete rôznych poskytovateľov služieb v oblasti WiFi, GSM,
alebo LTE sietí.

Komunikácia GDR

U rádiostaníc je možné online
sledovať ich polohu na
mapovom podklade Google
maps bez nutnosti obmedzenia
hlasovej komunikácie v sieti.

rádiostanicu je možné používať
aj ako chytrý mobilný telefón.
Jednoduchým spôsobom z
Google play nainštalovať
najrôznejšie aplikácie.

GPS lokalizácia Operačný systém Android

TK 1000
Komunikačný systém GDR
( Global Digital Radio ) umožňuje
prevádzkovať rádiovú sieť v systéme
Wifi, alebo GSM 3G. Dosah
rádiostaníc GDR je zrovnateľný s
komunikáciou mobilným telefónom.

Rádiostanica GDR

98% pokrytie územia SR
a

Možnosť komunikácie na území EU
a

Žiadne povolenia ani poplatky TUSR
a

Online GPS lokalizácia na mape
a

Neobmedzený počet rádiostaníc
a

Ľahká a jednoduchá obsluha
a

Individuálna aj skupinová komunikácia
a

Vysoká kvalita prenášaného hlasu a

Odolné prevedenie a krytie IP 54
a

Text, hlas a video komunikácia

Hlavné prednosti

www.florianshop.sk
Tel: 0903 263 167
email: florian@florian.sk

Predaj, služby, servis



TK 1000

Global Digital Radio systém využíva ku
komunikácií siete poskytovateľov internetu.
Jedná sa o vysoko flexibilnú, spoľahlivú a
bezpečnú rádiovú komunikáciu. Pokrytie
4G signálom v sieti mobilných operátorov je
na území SR 98%. Obdobný údaj je uvádzaný
aj pre celú Európsku úniu.

Náklady na vybudovanie a prevádzku tejto
rádiovej siete s neobmedzeným dosahom
sú podstatne nižšie než náklady spojené
s vybudovaním a prevádzkou klasickej siete
rádiostaníc s lokálnym dosahom. Veľkou
výhodou je čistá, ničím nerušená komunikácia
naprieč celou Slovensku republikou.

Rádiostanica v systéme GDR

Operačný systém: Android 5.1.- čeština

LCD displej: 2,4 QVGA, 240x32mm, TFT dotykový

Základná doska: platforma MT6735

Pásma: WCDMA B1/B8/B19

LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20

LTE-TDD: B38/B39/B40/B4

Sieť: FM/GSM/GPRS/TD-SCDMA/TDD-LTE

Pamäť: DDR 3, 1+8GB

MicroSD: 32GB max.

Kamera: predná 2,0MP / zadná 8MP+led svetlo

Konektivita: Wifi, Bluetooth, Micro USB

Senzory: GPS, Glonass, G-senzor

Krytie: hliníkové chasis, Ip67 vodotesné

Audio výkon reproduktoru: 2W

Akumulátor: 36000 mAh lion

Prevádzková doba: 400 hodín v režime Standby

Rozmery a váha: 120*63*24,5mm /206 g

Technické informácie

Systém GDR posúva nielen hranice
dosahu komunikácie, ale aj možnosti
využívania rádiového spojenia s použitím
špičkovej technológie

www.florianshop.sk


