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Dwa tryby 
pracy
Dwa 

moduły

Cyfrowy IDAS/ 

analogowy FM

Dwa moduły RF w jednym 

przemienniku (opcja)

25W pełnego cyklu

Selekt-5, DTMF, 

CTCSS, DTCS

Wysokości 2U

32 komórki pamięci  

matrycowy LCD  



Montaż w 19 calowej szafce, prosta
konstrukcja wysokości 2U

Seria IC-FR5100 ma wysokość tylko 2U.

Taka konstrukcja umożliwia montaż mod-

ułów jeden nad drugim w standardowej, 19

calowej szafce przemysłowej, wykorzystu-

jąc efektywnie posiadaną przestrzeń.

Dwa moduły RF w jednym 
przemienniku

Seria IC-FR5100 posiada wewnętrzne gni-

azdo do montażu drugiego modułu RF.

Dwa moduły RF* mogą być instalowane,

programowane i obsługiwane niezależnie.

Diody LED na panelu przednim wskazują

warunki na obu kanałach.*wymagany jest

opcjonalny UR-FR5100/UR-FR6100

25W przy 100% cyklu pracy
Stosując oscylator wysokiej stabil-

ności ±0.5ppm i wzmacniacz mocy wysok-

iej wydajności, seria IC-FR5100 zapewnia

stabilny poziom mocy 100% cyklu pracy

na poziomie 25W.

32 kanały i 5 programowanych
przycisków

12-znakowy wyświetlacz matrycowy, 5

programowanych przycisków, 32 komórki

pamięci i wewnętrzny głośnik pozwalają na

używanie przemiennika w charakterze

prostej stacji bazowej lub do kontroli akty-

wności przemiennika.

Sygnalizacja tonowa CTCSS i DTCS
oraz odczyt kodu RAN

Seria IC-FR5100 potrafi zdekodować kilka-

naście odbieranych tonów CTCSS i DTCS

oraz kodów cyfrowych RAN (numer

dostępowy radia) na kanał i zamienić je na

inny ton/kod w sygnale nadawanym. Funkcja

jest użyteczna przy dzieleniu kanału przez

wiele grup oraz zapewnia cichy stan czuwa-

nia, gdy kanał jest używany przez inne

grupy.

25-pinowe złącze akcesoriów typu D-SUB
Seria IC-FR5100 posiada programowane 25-

pinowe złącze akcesoriów typu D-SUB do

podłączenia kontrolerów trunkingowych lub

zewnętrznych urządzeń zdalnej kontroli.

Także sygnały modulowane/demodulowane

mogą być podawane na/ pobierane ze

złącza D-SUB.

Wartość, wydajność i elastycz    

Doskonałe parametry odbioru

Seria IC-FR5100 charakteryzuje się

doskonałymi parametrami odbiornika, typu

selektywność i odporność na itermodulacje.

Podnosi to jakość pracy przemiennika

nawet w warunkach przeciążonego pasma.

Scrambler fonii
Wbudowany scrambler fonii typu inwer-
syjnego* zapewnia użytkownikowi bez-
pieczną łączność już w standardzie. Gdy
wymagany jest jeszcze bezpieczniejszy
system, jako opcja dostępne są scramblery
fonii UT-109R* (32 kody, non-rolling) i UT-
110R* (1020 kodów, rolling). W trybie
cyfrowym IDAS, 15-bitowy klucz szyfrujący
zapewnia ponad 32,000 kodów.
*Te scramblery fonii (typu inwersyjnego, UT-109R i

UT-110R) dostępne są tylko dla trybu analogowego..

Wbudowany kompresor fonii*

Wbudowany kompresor fonii polepsza
współczynnik sygnału do szumu (S/N) i za-
pewnia wyraźne i czytelne audio.  sygnału

do szumu (S/N) i zapewnia wyraźne i czytelne

audio. *

Pozostałe funkcje
•Ustawienie priorytetu PTT (mikrofon lokalny,

zewnętrzny przycisk PTT lub praca w trybie

przemiennika)

•Select-5, nadajnik/ dekoder CTCSS*

•Nadajnik CW ID

•Programowany odstęp kanałowy w trybie

analogowym* (12.5/25, 12.5/20kHz)

•Skanowanie normalne i priorytetowe

•Wygodne naklejki na przyciski funkcyjne

•Szybkie i łatwe programowanie z PC

•Możliwość likwidacji interferencji w torze

audio

•Alert niskiego napięcia

*tylko dla trybu analogowego

Group A

Grupa B

Grupa C

Kanał=CH1 
DTCS=023N 

Przemiennik

Kanał=CH1 
CTCSS=88.5Hz 

Przykład wskazuje 3 grupy 
dzielące 1 kanał z różnym 
ustawieniem tonów/kodów

Kanał=CH1 
CTCSS=123Hz 

Wewnątrz mogą być zainstalowane dwa moduły
(opcjonalny po stronie lewej)



   ność: wszystko w standardzie

Analog

AnalogowyWolny

Wolny Cyfrowy

Wymień na jednokanałowy 
IC-FR5100 / IC-FR6100

Dodaj opcjonalny 
moduł RF

Przemiennik cyfrowy 
jednokanałowy

Cyfrowy
Przemiennik cyfrowy 
dwukanałowy

Seria IC-FR5100 jest gotowa do pracy w 
cyfrowym trybie IDAS.

Seria IC-FR5100 może odbierać sygnały w obu trybach, analogowym 
i cyfrowym na pojedynczym kanale. Możesz w sposób stopniowy 
włączać cyfrowe radia IDAS zachowując pracujące w systemie radia 
analogowe.

System IDAS wykorzystuje odstęp międzykanałowy 6.25kHz , 
co pozwala na efektywniejsze wykorzystanie pasma częstotliwości.

W trybie cyfrowym, dzięki zastosowaniu technologii IP, możliwe jest 
tworzenie aplikacji rozszerzających funkcjonalność systemu.

Korzystaj z niezakłóconego audio na obszarze zwiększonego 
zasięgu w porównaniu z analogowym FM. Radio IDAS używa kodeka 
AMBE+2™, najnowszego algorytmu używanego w technologii 
kodowania dźwięku.

Seria IC-FR5100 oferuje opcjonalną funkcję cyfrowego trunkingu dla 
pojedynczej lokalizacji, do efektywniejszego zarządzania kanałem i 
zasobami.
*wymagany opcjonalny kontroler trunkingowy.

Powyżej przedstawiono tylko schemat poglądowy systemu.

Cyfrowy IDAS 6.25kHz

Cyfrowy ranking 6.25kHz

Analog 25/12.5kHz

Internet

Kontroler trunkingowy/sieciowy

Wymagane urządzenia 
innego producenta 

Może być zaprogramowany 
jako przemiennik cyfrowy 

w terminie późniejszym

Programuj jako 
przemiennik cyfrowy

Interfejs sieciowy/
Trunking controller

Konsola dyspozytorska*

Cyfrowy trunking Cyfrowy trunking

Przemiennik trunkingowy

Interfejs TEL

PSTN

Przemiennik Interfejs sieciowy Interfejs sieciowy Przemiennik
Interfejs 
sieciowy

Interfejs 
sieciowy

Interfejs 
sieciowy

Interfejs 
sieciowy

Radio 
analogowe

Mikrofon GPS

Przykład ścieżki migracji cyfrowej

Przemiennik analogowy 
jednokanałowy

Cyfrowy

CyfrowyAnalogowy

Analogowy Analogowy

Przemiennik analogowy 
jednokanałowy/ 
cyfrowy jednokanałowy

Przemiennik analogowy 
dwukanałowy

Elastyczna droga migracji z trybu analogowego na cyfrowy

Odstęp międzykanałowy 6.25 kHz

Możliwości elastycznych aplikacji

Poprawa jakości audio i zasięgu

Cyfrowy trunking*
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PRZEMIENNIKI VHF I UHF

•Zakres częstotliwości
IC-FR5100 136-174MHz
IC-FR6100 400-470MHz

•Ilość kanałów do 32
•Odstęp międzykanałowy 6,25*/12.5/20/25kHz
•Krok syntezy 2.5, 3.125kHz
•Impedancja anteny 50Ω (typ N x2)
•Zasilanie 13.2V DC
•Pobór mocy

TX 25W 8.0A/7.0A (VHF/UHF)
RX maks. audio 1.9A
Stand-by 500mA

400mA (FAN, podświetle
nie LCD wyłączone)

•Zakres temperatury pracy-25°C do +55°C
•Wymiary 483 x 88 x 260 mm
(szer. x wys. x głęb.)
•Waga 5.6 kg

•Moc wyjściowa 25W (regulowana do 2.5W)
•Maksymalna dewiacja ±5.0/4.0/2.5kHz (W/M/N)
częstotliwości
•Stabilność częstotliwości ±0.2/±0.5kHz (VHF/UHF)
•Emisje niepożądane 0.25μV (≤ 1GHz)

1.0 μV (> 1 GHz)
•Moc w kanale sąsiednim 73/73/65dB (W/M/N)
•Zniekształcenia 1% (dewiacja 40%)
harmoniczne audio
•Intermodulacje 40dB
•Impedancja mikrofonu 600 Ω (modularne 8-pinów)

•Czułość

FM (W/M/N) -4dBμV (emf, 20dB SINAD) 
Cyfrowy -6dBμV (emf, przy 5% BER)

•Czułość blokady -4dB μV(emf, wartość progowa)
szumów

•Selektywność międzykanałowa
VHF 86/83/77dB (W/M/N)
UHF 80/78/70dB (W/M/N)

•Odporność na zakłócenia 70dB (W/M/N)

•Odporność na 70dB (W/M/N)
intermodulacje

•Moc wyjściowa audio 3.5W min. przy znieksz-
tałceniu 5% i obciążeniu 4Ω

•Złącze zew. głośnika 2-stykowe 3.5 mm/ 4 Ω

DANE TECHNICZNE

OGÓLNE NADAJNIK ODBIORNIK

Specyfikacja standardu militarnego

Standard MIL 810F
Metoda Procedura

Wysoka temperatura 501.4 I, II
Niska temperatura 502.4 I, II
Osadzający się kurz 510.4 I
Wibracje 514.5 I
Wstrząs 516.5 I
Spełnia również wymogi standardu MIL-STD-810-C, -D i –E

*tryb cyfrowy fabrycznie wyłączony
Pomiary dokonano zgodnie z normą EN 300 086 (analog).
Wszystkie powyższe dane mogą ulec zmianie bez obowiązku
powiadamiania o nich.

Akcesoria dostarczone w zestawie
• Kabel zasilania DC
• Naklejki na przyciski funkcyjne
• Uchwyty

OPCJE Niektóre opcje nie są dostępne w niektórych krajach. Pytaj dealera o szczegóły

HM-152 MIKROFON RĘCZNY
Regularny mikrofon ręczny

SM-25 MIKROFON STOJĄCY
Wyposażony w przełącznik monitorowania

SP-22 ZEWNĘTRZNY GŁOŚNIK 
Kompaktowy, łatwy w instalacji

UT-109R SCRAMBLER FONII*
Zapewnia bezpieczną łączność, do 32 kodów (non-
rolling); tylko dla trybu analogowego 

UT-110R SCAMBLER FONII*
Do 1020 (255 kodów x4 grupy) kodów (rolling); tylko
dla trybu analogowego

UR-FR5100 MODUŁ KANAŁOWY VHF
136-174MHz, 25W

UR-FR6100 MODUŁ KANAŁOWY UHF
400-470MHz, 25W

SP-22SM-25 UR-FR5100
UR-FR6100

Oferuje zintegrowany system

IC-F5062 series

Złącze anteny TXZłącze anteny RXGniazdo instalacyjne na 
opcjonalny moduł

25-pinowe złącze 
akcesoryjna D-SUB

Złącze 
zewnętrznego
głośnika

Gniazdo 
zasilania DC

WIDOK PANELU TYLNEGO

IC-F3162 series

Wykorzystaj projekt zintegrowanego systemu stworzony przez
Icom, jako pełny system cyfrowy. Serie IC-F3162 i IC-F5062
są kompatybilnymi składnikami IDAS z następującymi funkc-
jami cyfrowymi.
Dostępne funkcje cyfrowe:
• Wywołanie selektywne, wywołanie grupowe i ID grup
rozmównych
• Wywołanie statusowe/ żądanie statusu
• Kontrola radia
• Funkcja ogłuszenia/ zabicia/ ożywienia radia
• Transmisja danych
• Cyfrowy scrambler fonii
• Wywołanie alarmowe
• Alert wywołania
• Zapis wywołań

HM-152 UT-110RUT-109R
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