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 Управљање за РТлУ  
 Интерфејс за КзУ 
 Прослеђење телефон ⇔ радио-веза 
 Све функције СПИ за Базну станицу 
 Памћење примљених позива 
 Дигитални сат  
 Интерфејс за штампач (опција) 

 

НОВО



 

   ДАЉИНСКА КОМАНДА DK-600F/K 
 

    НАМЕНА И ОПИС 
 

 

    Даљинска команда DK-600F/K је пројектована за 
формирање БАЗНЕ (Управне) станице за  мреже 
Професионалних Мобилних Радио-телефонских 
веза са функцијама СЕЛЕКТИВНОГ ПОЗИВА. Наме-
њена је за примопредајнике TR1-520V/K и TR1-
520M/K, који се користе за РТлУ копнених снага ВЈ 
односно ЈРМ. Ова оба типа ВВФ примопредајника 
могу да прихвате спољни уређај за заштићени 
пренос говора (КзУ). Поред два поменута ВВФ 
уређаја на располагању је и уређај опште намене 
TR1-500B/K, за ВВФ или УВФ опсег,  такође за при-
кључивање КзУ.  
 

    DK-600F/K прихвата прикључивање једног примо-
предајника и једне линије АТЦ  (јавне или кућне).  

  

    Уређај обезбеђује све спољне команде за 
прикључени примопредајник, затим функције подси-
стема Селективног Позива  и Идентификације 
(СПИ) као прослеђење радио-везе на телефонску 
линију (преко VOX-а). Прикључење принтера за 
штампање примљених позива и регистрованих ИД 
бројева представља опциону могућност. 
 

    Све неопходне спољне команде за KzU-64 извед-
ене су на DK-600F/K. Уређај обезбеђује  и одговара-
јуће  команде за DVP-96 
 

    Напајање за DK-600F/K обезбеђује се преко каб-
ла за повезивање са примопредајником, тј. његовом 
Универзалном Прикључном Кутијом UPK-501. 
 

 
   ФУНКЦИОНАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

 

СЕЛЕКТИВНИ ПОЗИВ И ИДЕНТИФИКАЦИЈА   
• Емисија и пријем Појединачног позива (ПП), 

Групног позива (ГП) за групе од 10, 100 и 1000 
учесника, и Општег, циркуларног позива (ОП); 

• Емисија "Тихог" позива (ТП);  
• Пријем Ургентног позива - Аларма; 
• Пријем позива Центру са аутоматском потвр-

дом учеснику о оствареном радио-контакту; 
• Памћење примљених ИД бројева и емитова-

них СП, са тачним временом и, опционо, 
упућивање запамћених података на штампач. 

 

КОМУНИКАЦИОНЕ ФУНКЦИЈЕ 
• Успостављање радио и телефонске везе; 
• Избор радног канала примопредајника; 
• Индикације "Заузет канал" и "Емисија";  

 

  

• Блокирање и деблокирање звучника; 
• Акустичке сигнализације телефонског позива, 

позива Центру, пријема Аларма - на звучнику 
уз заобилажење блокаде; 

• Прослеђење радио-везе (после декриптова-
ња) на телефонску линију; 

• Алфа-нумерички 16-то карактерни дисплеј за 
праћење рада тастатуром, приказивање  при-
маних ИД бројева, и тачног времена (сат); 

• Управљање функцијама КзУ - Отворен пренос/ 
/Заштићен пренос (О/З); избор крипто-кључа 
(1/2) - уз адекватну сигнализацију.   

• Укључивање и искључивање пригушивача 
шума (Squelch) прикљученог РТлУ; 

• Укључење и искључење напајања комплета 
Базне станице и регулисање јачине; 

 

- Задржано право измена у циљу унапређења -  
 
    САСТАВ КОМПЛЕТА   
 

 
     1) - Tип примопредајника се мења према купцу а антена се бира према фреквенцијском опсегу.  
          Погледати: ВВФ/УВФ ФМ Наменски  Примопредајници фамилије - 500K, Састави комплета и подаци за наручивање 
 

БАЗНА СТАНИЦА са ТЕЛЕФОНОМ 
Ред. 
број Уређај/Прибор Тип Ei-Piоnir

број 
1 ВВФ  ФМ Примопредајник  TR1-520V/K1) 8400646
2 Универзална прикључна кутија  UPK-501V 8408485
3 Даљинска команда  DK-600F/K 8406761
4 Стабилизатор и пуњач  SIP-500/6+6/ZV 8410610
5 Кабл за АКУ батерију BK-3/28 8404794
6 Кабл за везу Примопредајник/КзУ  KK-2/7 8410585
7 Кабл за везу SIP/UPK IK-1/3 4371606
8 Носач примопредајника  NP-1V 4301580
9 Комплет за монтажу и рез. осигур.  MK-02 8415040

10 Носач КзУ (на примопредајнику)  NKZ-02 8410596
11 Уређај за крипто-заштиту DVP-96 - 
12 Широкопојасна дипол антена  WD-20L1) 8404944
13 Спољни звучник  4W (oпција) ZV-4 4305144
14 Мрежни кабл MK-S/15 0680368

 

Фабрика  Ei Pionir UKT d.o.o. за производњу електронских уређаја 
Батајнички пут 23,  11080  Земун/Београд, СЦГ; Телефони:  (011)199 601, 198 703,  199 038 

Факс:   (011)195 988;    e-mail:   eipioukt@EUnet.yu;  www.eipionirukt.co.yu 

www.eipionirukt.co.yu

