SRG3900
RÁDIO MÓVEL
TAMANHO E PESO
TRANSCEPTOR
980g – 180mm W x 54mm L x 110mm D

CONSOLE COLORIDA SEPURA (SCC)
220g - 185mm W x 58mm L x 33mm D CONSOLE

BASEADA EM PORTÁTIL
225g - 69mm W x 162mm L x 28mm D

FAIXAS DE FREQUÊNCIA
380 - 430MHz
407 - 473MHz

ALIMENTAÇÃO
10.8 a 15.6V DC, típico13.8V DC
DESEMPENHO DE RF
Potência de saída 10 watt RF (Classe 2)
Potência de saida de RF ajustável em 5dB,
Independentemente ajustável para TMO e DMO Suporta
controle adaptativo de potência
Sensibilidade estática do receptor -112dBm (-116dBm
típico)
Sensibilidade dinâmica do receptor -103dBm (-107dBm
típico)
Classe de recepção A & B

CARACTERÍSTICAS
Nível de proteção IP54 contra pó e poeira de acordo
com IEC529
ETS 300 019 -2-5 queda, vibração e umidade
Temperatura de armazenamento -40°C to +85°C5
Temperatura operacional -30°C to +70°C6
Console IP67 opcional1

RECEPTOR DE GPS - OPCIONAL
Receptor de GPS 12 canais
-155dBm / - 185dBW sensibilidade de aquisição
-159dBm / - 189dBW sensibilidade de rastreamento
Suporta protocolos ETSI LIP, Sepura Compact & NMEA
Suporte a posicionamento
Gerenciamento de localização GPS pela interface aérea
reportando para 2 endereçamentos TETRA
Mostrador com posição e direção1

SEGURANÇA
Autenticação – Mútua e SwMI iniciado
Suporta encriptação da interface aérea em TMO e DMO
- TEA1, TEA2, TEA3 and TEA43
Classe de segurança 1, 2 e 3 em TMO
Suporta Modo Direto DM-2C
Habilita / desabilita entrada temporária de PIN e PUK
Hardware E2E totalmente integrado com proteção
contra violação
Suporte a algoritmo E2E Públioc & Privado E2E
habilitado via atualização de software3
Conector SIM baseado em cartão inteligente
Opcionais E2EE3
Suporte a duplo algoritmo E2EE com comutação
dinâmica do algoritmo atual3
Autenticidade de software e proteção empregando
Assinatura Digital

CONSOLE
Display de alta resolução 320 x 240 pixels QVGA TFT Ampla
área ativa 57.6mm x 43.2mm
262k cores
Três tamanhos de texto4
Modo noturno4
Acessórios de áudio conectorizados no painel frontal
Conector frontal para dados e programação via Radio
Manager
Compatível com AMPS e único DIN
Totalmente compatível com acessórios existentes, cabos e
demais opcionais de montagem
2 botões de contexto Sepura com interface de usuário
comum4
LED de eventos perdidos
LED tricolor de status
18 teclas de atalho configuráveis
Suporta 2 consoles, com até 30 metros distante do
transceptor
Opcionais disponíveis: console virtual e baseada em
portátil (HBC)1

LICENÇAS
DMO Gateway
DMO Repetidor
Console Virtual
Áudio Line in/out disponível1

SERVIÇOS DE GATEWAY (OPÇÃO HABILITADA
ATRAVÉS DE LICENÇA DE SOFTWARE)
Chamada de voz em grupo entre DMO e TMO
Chamada de voz individual entre DMO e TMO Chamada de
emergência em grupo DMO para TMO
Chamada de emergência em grupo TMO para DMO
Pré-empção (em qualquer direção) da chamada existente
Mensagem SDS em qualquer direção1
Rotas configuráveis de mensagens SDS para console ou
manipulação inteliente da porta PEI para chamadas pontoa-ponto e mensagens SDS enquanto opera como um
Gateway

SERVIÇOS DE REPETIDOR (OPÇÃO HABILITADA
ATRAVÉS DE LICENÇA DE SOFTWARE)
DMO Gateway
DMO Repetidor
Console Virtual
Áudio Line in/out disponível1

ÁUDIO
Saída de áudio - 8 W @ 1kHz em 4 Ohms
Configuração do alto-falante duplo capaz de conduzir
alto-falantes 2 x 4 Ohms
Nível fixo do opcional de áudio Line-out que permite
transmissão e suporte de gravação
Suporte a áudio Line-in para interface de console de
terceiros
5 controles independentes de volume para alto-falante
e acessórios de áudio2, 4
Três acessórios de áudio por console

SERVIÇOS DE DADOS
Mensagem de status
Mensagem de dados curtos (SDS)
SDS via DMO Gateway
Chamada de dados comutado por circuito
Pacote de dados Multi Slot
Armazenamento de dados de mensagem de texto
Aplicações de dados curtos (SDA)
Protocolo de aplicações sem fio (WAP)
Atalho WAP através de SDS
SDS Store & Forward
SDS concatenado (até 1000 caracteres)

OUTRAS FUNÇÕES E RECURSOS
Suporta até 9900 grupos pré-configurados
Chamadas em grupo e em qualquer combinação TMO
ou DMO
Até 50 números de Grupos Dinâmicos
Designação (DGNA) e suporte a duração de alertas
Gestão eficiente dos grupos de conversação em
operação
5000 pastas estruturas em vários níveis com até 75
grupos de conversação por pasta
Gerenciamento de pasta dos grupos de conversação via
PEI e SDS
Listas de Scan fixas e definidas pelos grupos de
conversação dos usuários
Scan de grupos prioritários com suporte para grupos
secundários
Rápido acesso aos grupos de conversação, suportam
até 5 grupos TMO e 5 grupos DMO
Consulta por seleção de grupo de conversação
Agenda de telefone e rádios (2000 entradas) nas 64
pastas
Histórico de chamadas com alertas de chamadas
perdidas
Inibição de transmissão (TXI) com Status ligado /
desligado
Grupo DMO e Chamadas de Emergência
Suporta interoperabilidade de DMO Gateway
Porta de dados PEI em conformidade com ETSI.
Interface de comandos AT para aplicaç]oes externas
Perfis de usuários
Controle remoto via funções acionadas por Status
Funções acionadas por Status (até 64 ações
configuráveis por um usuário remoto)
Teclas Macro – operação de uma única tecla poderá
acionar uma sequência complexa de funções
Portas digitais (3 entrada, 1 saída)

SERVIÇOS DE VOZ
Chamadas Full Duplex (para MS e PABX/PSTN)
Chamadas Semi-Duplex (Individual e Grupo)
Entrada tardia
Chamada prioritária
Chamada de emergência (chamada prioritária préemptiva)
Preferência da chamada de emergência
Identificação do transmissor da chamada
Apresentação da linha requisitante
Discagem DTMF
Escuta ambiente
Modo privativo
Modo discreto
Grupo de foco

1 – Informação adicional disponível em consulta.
2 – Acessórios conectados na traseira da console usam o mesmo nível de volume.
3 – Funcionalidade sujeita a licença de exportação.
4 – Modo do display e suporte a áudio alternará quando a console, HBC ou Console Virtual estiverem conectados.
5 – Conforme definido pela ETSI EN300 019-2-1 e EN300 019-2-2.
6 – Uso em temperaturas extremas pode limitar alguns aspectos do desempenho operacional.
A política da Sepura está continuamente sendo atualizada para seus produtos e serviços. Os recursos e facilidades descritos neste documento estão em conformidade com o período de sua
publicação, mas estão sujeitos a mudanças sem prévio aviso.
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SRG 3900

CATÁLOGO TETRA

SRG3900
RÁDIO MÓVEL

SRG3900 é um rádio móvel TETRA totalmente caracterizado, com
a capacidade de adaptação e flexibilidade para atender as
necessidades dos usuários mais exigentes dentro dos mercados
de segurança pública, serviços públicos, transportes públicos e
de petróleo & gás. Possui suporte para duas opções de console
colorida, uma com nível de proteção IP7, e também uma console
baseada no modelo portátil para uma flexibilidade ainda
maior. Além de oferecer uma interface de usuário intuitiva e
contemporânea, o rádio está pronto para suporte ao uso em
Modo Direto Gateway, Modo Direto Repetidor, porta de dados
baseados em PEI e opções de criptografia fim-a-fim.

Going further in critical communications

SRG3900 OPÇÕES DE CONSOLE

SCC MOLDURA PRETA

HBC - BASEADO EM
MOD. PORTÁTIL

SRG3900 TETRA Rádio Gateway / Repetidor –
SRG3900 é um rádio móvel TETRA, que pode ser facilmente
atualizado em campo para suportar DMO Gateway e DMO
Repetidor através de um código de licença de software.
• 10 Watts de potência de RF - um potente rádio
• Suporta DMO, DMO Repetidor, porta de dados baseado em PEI e
opções de criptografia fim-a-fim.
• Interface de usuário comum com todos os rádios Sepura - dá
vantagens de fácil integração em frotas existentes, minimizando
simultaneamente o treinamento do usuário..
• Configuração flexível, instalação e opções de áudio permitem
uma soluço para ser adaptada para todas as aplicações. O Ā
SRG3900 pode ser implementado como:
- Somente transceptor – para SCADA e telemetria.
- Uma Console – para veículos, motocicleta, embarcação, estação
fixa e soluções baseadas em racks.
- Duas consoles – para veiculos maiores, que exigem vários pontos
de controle, cada um dos quais pode ser montado até 30m
de distância do transmissor.
- Console Virtual – uma aplicação de software que permite o
controle do rádio a partir de um computador baseado em
sistema operacional WindowsTM.
- Console baseado em portátil – oferece uma solução de microfone
estilo GSM, sugerido quando o espaço de instalação é limitado.

SCC MOLDURA AZUL

Além disso, o SRG3900 também tem variedade de opcionais:
• Instalação discreta ou semi-discreta.
• Unidade de aplicações de interface - permite o controle de
terceiros no transceptor e interface do usuário.
Opcionais
em mala transportável.
•
Leitor
SIM
remoto permite que as soluções de segurança de cartão
•
inteligente para localização nas proximidades do usuário e até 7m
do SRG3900.
• Módulo opcional de GPS, interno no transceptor, com o apoio
selecionável para NMEA, Sepura Compact ou protocolo LIP
conforme ETSI .
• Controle pela interface aérea, usando recursos Sepura acionados
por Status.
Interface de usuário em vários idiomas: línguas orientais e da
•
Europa Ocidental, além cirílico, chinês, coreano e árabe.
Chamada de emergência totlamente configurável, incluindo
•
microfone ao vivo, mensagens de Status e opções de relatórios de
localização.
• O SRG3900 foi projetado para tratar de questões de segurança,
incluindo processadores de encriptação de comunicação e um
conector de cartão inteligente em todos os modelos. Encriptação
fim-a-fim pode ser implementada no campo por uma atualização
de software, minimizando qualquer interrupção operacional.
• Escolha das intefaces do usuário: Grade, Lista ou Modo de
compatibilidade - para atender a preferência do usuário.

SRG 3900

MÓVEL
› Adaptável
• . 0 Watts de potência de RF, líder na categoria.
• opção DMO Gateway melhora a eficiência operacional.

• DMO Repetidor oferece comunicações fora da cobertura da rede.
› Flexível
• Recursos através de licenças de software para ativar o recurso quando necessário no
campo.
• Compatível com instalações de outros móveis Sepura existentes.
• Soluções de instalações variadas incluem: somente transceptor, duas consoles,
console virtual, console baseada em portátil e uma opção de leitor SIM remoto.
• Opções de apresentação de áudio suportam transmissão PA, gravação local e
equipamentos de rádio de terceiros.
› Inteligente
• Modo Noturno para uso em baixo contraste à noite.
• Controle remoto pela interface aérea através de recursos Sepura acionados por
Status.
• Variedade de opções de criptografia.
• Recursos de monitoramento de desempenho facilita a análise da rede.
VIRTUAL CONSOLE SCREEN

Projeto adaptável:
• Totalmente compatível com os acessórios e cabos Sepura
existentes, permitindo fácil substituição e aumento da vida
útil das instalações existentes.
• O SRG3900 irá mudar automaticamente o modo de
visualização para coincidir com a console conectada e
acessórios de áudio utilizados. Os seguintes modos são
suportados:
- Colorido em alta resolução
- Colorido
- Monocromático
Modo Direto Gateway - Estentendo a cobertura
Operação inteligente:
• Baixo contraste para modo noturno e para uso mais seguro.
•
•

Várias entradas / saídas disponíveis: ativados localmente ou através de
operação acionada por Status.

• Configurações opcionais de áudio permitem:
- Nível fixo de saída de áudio para uso com transmissão PA ou gravador local
de voz2.
- Entrada de áudio suporta uma terceira console de interface2.
- Controle de volume independente do alto-falante e acessórios de áudio2.
• Interface serial avançada Sepura (SASI) da console colorida (SCC) prevê a
possibilidade futura de acessórios avançados, com maior funcionalidade.
• Teclas Macro permitem uma sequência de funções a serem combinadas e
ativadas por uma única tecla.
• Aplicações de dados curtos permitem que os integradores de sistemas criem
e executem programas complexos, conduzido de forma que possam
interagir com os sistemas de back-office através de mensagens SDS.
• Monitoramento de desempenho, em que o rádio pode ser interrogado
através de um relatório sobre o nível de sinal, localização, células vizinhas e
latência de uma rede TETRA de dados, permitindo à organização monitorar a
qualidade de serviço fornecido (QoS).
• Na operação em modo Gateway, o SRG3900 irá traduzir qualquer mensagem
GPS recebida de modo que a identidade do transmissor DMO é mantida.

Melhor cobertura – este recurso vincula rádios que
operam em DMO com a rede TMO, estendendo a
cobertura de rádio primária em áreas de cobertura de rede
não confiáveis ou áreas de somba, tais como no interior de
edifícios, áreas subterrâneas ou locais rurais remotos.
Comunicação inteligente – na conversão inteligente de
chamadas, o usuário só precisa chamar a identidade TETRA do
SRG3900. Uma vez ligado ao DMO Gateway, o SRG3900
converte e transmite a chamada ou uma mensagem
automaticamente para os usuários em DMO.
Eficácia operacional – mensagens de Status e SDS, incluindo
relatórios de texto e localização GPS são transferidas entre a
rede e os usuários em DMO. Em termos operacionais, um
despachante da sala de controle é capaz de controlar as
posições dos usuários individuais em um maior número de
cenários.
DMO Repetidor – Ampliando o alcance operacional
Em situações onde não há cobertura de rede disponível, DMO
Repetidor de 10W permite que vários usuários em DMO
operem mensagens de voz e de dados sobre uma área mais
ampla, com maior confiabilidade. DMO Repetidor é compatível
com ETSI tipo 1A, que usa uma única frequência,
economizando uso do espectro.
Nota: DMO Gateway e DMO Repetidor são ativados por licença de
software.

