C600 Maxicom.

Fordonsmonterad station for stora system med intensiv radio
trafik. Selektiva anrop med direktval, kortnummer och nummerval.
Mikrodatorstyrd funktion for saker trafik och enkelt handhavande.
C600 Maxicom ar en fordonsmonterad radio·
station vars funktion kontrolleras av en avancerad
inbyggd mikrodator. Genom indivjduell program·
mering kan man tillmotesga specifika krav for
varje enskild station.
C600 Maxicom ar avsedd for selektiva anrop
med direktval, kortnummer eller nummerval.
Direktval innebar att man med en enda knapp·
tryckning kan anropa upp titl11 ofta aterkom·
mande adresser. For anrop med kortnummer
behover foraren vanligen trycka in tre knappar.
Nummerval innebar att alia siffrorna i adressen
knappas in. Med nummerval kan man anropa
anda upp till 100.000 adresser.
Vid exempelvis en pagaende modernisering ·
avett befintligt radiosystem kan C600 Maxicom
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Avancerad inbyggd mikrodator
Individuell programmering i utbytbar kodplugg
10 kanaler i standardutforande
Utbyggbar till 20 alternativt 99 kanaler
Passning pa upptill 12 kanaler
Direktval till 11 adresser
Kortnummer
Nummerval
4 egna anropsnummer
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ocksa anvandas for oppen radiotrafik med aldre
stationer.
C600 Maxicom kan arbeta i bade simplex och
duplex. I standardutforande ar den avsedd for 10
kanaler men kan kompletteras for upp till 20 alter·
nativt 99 kanaler.
C600 Maxicom ar forsedd med ett utbytbart
separat minne i form av en kodplugg. Denna inne·
hailer all information som ar specifik for den
enskilda stationen sasom radiofrekvenser, egna
anropsnummer, antal kanaler och direktvals·
nummer. Genom att byta kodplugg kan man ge
stationen en he It ny identitet.
C600 Maxicom finns i tre grundvarianter for
frekvensbanden 80, 160 och 450 MHz.
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Aterutsiindning av inkommande anrop
Yttre Ijudkalla for inkommande anrop
Automatisk formedling av nodlarm
80, 160 eller 450 MHz
10 eller 20 W sandningseffekt
Utbytbara moduler for rationell service
Digital frekvenssyntetisator
Frekvenshopp pa upp till tre del band
Stril- och dammtat

Moduler.
C600 Maxicom ar uppbyggd av tre moduler - en
radiodel, en systemdel och en manoverdel. Modul
uppbyggnaden gar stationen mycket servicevanlig
da en felaktig modullatt kan bytas ut.
Radiodelen ar till sin konstruktion gemensam
for alia ovriga varianter av C600 fordonsmonte
rade radiostationer. Den innehaller stationens alia
radiofrekventa delar.
Systemdelen innehaller stationens mikrodator.
Datorn styr och overvakar radiodelens funktion.
Den tar ocksa hand om de kommandon som fora
ren ger med manoverdelens knappar. Vid speciella
kundkrav har Ericsson Radio ocksa mojlighet att
skraddarsy program.
Pa mana verde len finns manoverknappar, siffer
displayer och indikeringslampor. Knapparna har
inbyggd belysning for att underlatta anvandningen
av stationen i marker.
Montering i kasseU.
C600 Maxicom monteras i en kassett som i sin tur
skruvas fast i fordonets instrumentbrada. Kasset
ten ar fbrsedd med stoldlas, men om man helt viII
eliminera stbldrisken kan man latt ta ur stationen
och ta den med sig.

Om det ar ont om plats i bilens instrumentbrada
kan man montera stationen delad sa att endast
manoverdelen placeras pa instrumentbradan
medan radio- och systemdelarna placeras i exem
pelvis bagageutrymmet.
Stabila frekvenser, manga kanaler.
Den radiofrekventa signalen genereras i en C600
Maxicom av en digital frekvenssyntetisatar. Detta
innebar forutom stor frekvensstabilitet att ett start
antal radiofrekvenser kan genereras med en enda
kristall.
I standardutfbrande har C600 Maxicom 10
kanaler men kan ocksa fas med 20 alternativt 99
kanaler.
Samtrafik med andra radiosystem.
Genom komplettering med ytterligare en kristall
kan C 600 Maxicom arbeta med s k frekvenshopp.
Det innebar att den kan sanda och ta emot pa
ytterligare ett delband och darmed anvandas for
samtrafik med stationer inom ett annat radiosys
tern. Stationen har plats for sammanlagt tre kris
taller och kan darfor utrustas for trafik pa tre del
band.

Programmering av direktval
och tonmottagare
Sandning av
installt anropsnummer

Si fferknappar
for direktval,
kortnummerval,
nummerval och
kanalval

Kodplugg med eget
anropsnummer
Lyssning/Nedkoppl ing

Display for
anropsnummer

Bade simplex och duplex.
C600 Maxicom kan arbeta i bade simplex och
duplex. Simplex innebar att nar en samtalsforbin
delse ar upprattad mellan tva stationer kan bar a
en station i taget sanda. Vid duplex kan bada sta
tionerna sanda samtidigt sa att man samtalar pre
cis som over en vanlig telefonfbrbindelse.
Direktval med en siffra.
C 600 Maxicom kan programmeras for direktval
- anrop med en enda knapptryckning - till 11
adresser som foraren ofta anropar. Ovriga siffror i
anropsnumret sander stationen automatiskt.
Direktvalsnumren kan antingen programmeras in
i samband med leverans av stationen eller av fora
ren sjalv med hjalp av manoverdelens knappar.
Kortnummer.
C 600 Maxicom kan fore leverans fran fabrik
ocksa programmeras fbr selektiva anrop med kort
nummer. Darefter behover foraren vanligen bara
trycka in tva eller tre knappar for att anropa en
viss adress.
Nummerval till 100.000 adresser.
Genom nummerval kan foraren anropa anda upp
till 100.000 adresser. Hela anropsnumret knappas
da in pa manoverdelen.
Fasta statusmeddelanden.
C 600 Maxicom kan programmeras sa att statio
nen vid intryckning av tva till fyra knappar sander
ett statusmeddelande tiIlledningscentralen. Med

delandet presenteras dar i klartext pa en bild
skarm. Exempelvis "jag ar ledig for ny korning",
"jag ar upptagen" etc.
Automatiskt kanalval.
C 600 Maxicom kan programmeras att vid utga
ende anrop sjalv valja ledig kana] med hansyn till
hur kanalerna disponeras i det aktueJla radiosyste
met. Detta medger en betydligt stbrre trafikkapa
citet jamfort med om foraren sjalv maste valja
kanal fore ett anrop.
Fyra egna anropsnummer.
C 600 Maxicom innehaller fyra tonmottagare vil
ket innebar att den kan skilja mellan fyra olika
typer av anrop tex individanrop, gruppanrop,
generalanrop och nodanrop fran en larmsandare.
Automatisk kanalpassning.
C600 Maxicom kan arbeta med automatisk kanal
passning pa upp till 12 kanaler. Det innebar att sta
tionen kontinuerligt soker efter egna anropsnum
mer genom att ett kort ogonblick lyssna pa var
och en av kana lerna i tur och ordning. Nar ett
anrop kommer laser stationen bade sandare och
mottagare pa den aktuella kanalen.
Av de 12 kanalerna kan 11 vara fast programme
rade medan den I2:e valjs av foraren.

Kvarstaende indikering.
Om stationen anropas nar foraren tillfalligt lamnat
bilen, kvarstar anropsindikeringen tills foraren
aterkommer. Sifferdisplayen visar ocksa vilken
kanal anropet skett pa.
Yttre Ijudkalla fOr inkommande anrop.
C 600 Maxicom kan ocksa anslutas till ett rela som
vid inkommande anrop kan ge signal med bilens
signalhorn. Pa sa satt kan foraren omedelbart
goras uppmarksam pa anropet om han lamnat
bilen for ett arende i dess narhet.
Aterutsandning.
C600 Maxicom kan stallas in sa att stationen ater
utsander ett inkommande anrop till exempelvis en
annan radiostation eller en personmottagare i fick
format.

Utbytbar kodplugg.
Pa C600 Maxicoms manoverpanel finns en utbyt
bar kodplugg. Den innehaller all information som
ar specifik for den enskilda stationen exempelvis
radiofrekvenser, stationens egna anropsnummer,
direktvalsnummer, knapparnas funktioner etc.
Kodpluggen programmeras vid fabrik fore leve
rans av stationen. Vid exempelvis en and ring eller
en utbyggnad av radiosystemet kan man byta ut
kodpluggen mot en med annan programmering.
Mojligheten att byta ut kodpluggen innebar ocksa
att man kan lata tva ordinarie stationer byta iden
titet. Eller overfora den ordinarie stationens speci
fika egenskaper till en reservstation.

Oversiktlig display.
C 600 Maxicom ar forsedd med en tvasiffrig och
en femsiffrig display. Den tvasiffriga enheten
anger aktuellt kanalnummer. Den femsiffriga
enheten visar valt anropsnummer.

Larm.
C 600 Maxicom ar forsedd med en rod larmknapp
som kan starta ett automatiskt larmanrop till led
ningscentralen. Samtidigt som larmet gar ut kan
stationens mikrofon kopplas in sa att man pa cent
ralen kan hora vad som sags i bilen.
C 600 Maxicom kan ocksa ta emot och formedJa
nodIarm fran exempelvis en barbar larmsandare i
fickformat. Sadan larmformedling ar mycket an
vandbar fOr forare som arbetar ensamma och
ibland maste Iamna bilen for arbete i exempelvis
ett garage eller lossa och lasta gods.
Varje larmanrop repeteras tills ledningscen
tralen kvitterat anropet.

Sekretessbelagd radiotrafik.
C600 Maxicom kan anslutas till en separat krypte
ringsenhet som gor det ytterst svart for obehoriga
att avlyssna radiotrafiken. Krypteringsenheten gor
om taJsignalerna till digitala datasignaler och
kodar dem enligt ett monster som ar specifikt fOr
varje radiosystem.

...

Maxicom som basstation.
C600 Maxicom kan mycket val anvandas som
basstation exernpelvis pa ett kontor. Lampligen
placeras den da i ett speciellt bordsstall med
inbyggda anslutningar for antenn och strommat
nmg.
Da stationen levereras som basstation gar den
under benamningen B600 Maxicorn.

Barvaska.
Till C 600 Maxicorn kan ocksa levereras en bar
vaska sa att stationen exempelvis kan tas rned
ornbord pa en bat. Eller ut pa en skogsavverk
ningsplats fOr att forrnedla ett eventuellt larm fran
en barbar nodsandare.

Tekniska data.
C604

STATIONSTYP

C602

FrekvensomrlJde
Tra flksiltt
Modulation
Kana/an tal
Kana/separation
Frekvensstabilitet
Antenn /mpedans
Str6m f6rs6rjning
Str6mf6rbrukning
Sandning
Mottagning
Temperaturomrade
Typprovningsomrade
DriftomrlJde
Vikt
Dimens,loner

138-174 MHz
68- 88 MHz
En- oeh Ivllfrekvens simplex/duplex
FM (laskaraktlIristik)
10/20199
10/20/99
12,5125 kHz
12.5125 kHz
±10ppm
±8ppm
50Q
50Q
12/24 V
12/24 V

C605
380-470 MHz

10/20199
12,5/25 kHz
±5ppm
50Q

12/24 V

4,5A
0,5A

4.5A
0.5 A

3

3

3

1,75 MHz
3.5 MHz
20/10 W : 1 dB
-40d8
< 10%
<0.25/,W

1. 75 MHz
3,5 MHz
20110 W ± 1dB
-40 d B
< 10%
<O,25 "W

1,75 MHz
3,0 MHz
20110 W±1 dB
- 40 dB
< 10%
<0.25/,W

60 dB
70 dB

60 dB
70 dB

60 dB
60 dB

4.5A
0.5 A
-25°C- + 55°C
-40°C- + 70°C
1.9 kg
180 x 212 x 54 mm

SANDARE

Anta/ de/band
Bandbredd inom varje de/band
12,5 kHz kana/separation
25 kHz kana/separation
Uteffekt
Brum oeh brus
Distorsion
/eke 6nskad utstrlJ/ning
/eke 6nskad utstrlJ/ning i grannkana/
12,5 kHz kana/separation
25 kHz kana/separation
LF-karakUlrislik
12;5 kHz kana/separa tion
25 kHz kana/separation

300-2550 Hz. To/erans; + 11-3 dB rei. 6 dB/oktav
300-3000 Hz. To/erans: + 1/- 3 dB rei. 6 dB/oktav

MOTTAGARE

Anta/ de/band
Bandbredd inom varje de /band
12,5 kHz kana/separation
25 kHz kana/separation
Kll nslighet (1/2 EMK vid 12 dB S/NAD)
12,5 kHz kana/separation
25 kHz kana/separation
Bwm ooh brus
Se/ektlvilel
12,5 kHz kana/separation
25 kHz kana/separa tion
/ntermodulatlonsdlImpnlng
Dllmpning av /eke 6nskade f rekvenser
/oke 6nskad utstr4.1ning
Distorsion
LF-karaktllrislik
12.5 kHz kana/separation
25 kHz kana/separation
LF-uteffek t

3

3

1

1.75 MHz
2,5 MHz (68-73 MHz)
3,0 MHz (73-77 MHz)
3,5 MHz (77-88 MHz)

1,75 MHz
3.0 MHz (138-146 MHz)
3.5 MHz (146-174 MHz)

1,75 MHz
3.0 MHz

0.45"V
0.35"V
-40 d B

0.45 "V
0_35 "V
- 40 dB

0.45 "V
0.35 "V
-40dB

65 dB
80 dB
70 dB
80dB
<2n W
< 10%

65 dB
78 dB
70 dB
BO dB
<2nW
< 10%

65 dB
70 dB
70 dB
80 dB
<2 nW
< 10%

300-2550 Hz. To/erans: + 1/-3 dB rei. 6 dBloktav
300-3000 Hz. To /erans: + 1/-3 dB rei. 6 dB/oklav
4 W
14 W

4W

5-ton/5- Deh 7-ton
5-ton
100,000
11
4

5- ton/5 ooh 7-/on
5-ton
100.000
11
4

TONMOTTAGARE/sA NDARE

CC/R. mottagare/sandare
ZVE/
Antal insllIl/bara komb
Antal direklval
An/a/ koder, /onmottagare

5-/on/5- oeh 7-ton
S ton
100.000
11

4

Vi f6rbeMlier oss rlItten aI/ andra tekniska data eller modifiera utrustn ingen utan f6regaende medde/ande.
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