
Niewielki radiotelefon z akumulatorem 
litowo-jonowym o przedłużonym działaniu
Radiotelefon Vertex Standard VX-231 obsługuje 
szerszy zakres częstotliwości, oferuje więcej funkcji 
wywołań selektywnych i jest bardziej ergonomiczny*, 
dzięki czemu zapewnia większy zwrot z inwestycji. 

Większa wygoda
Model VX-231 jest mniejszy i lżejszy niż urządzenia z serii VX-160E, 
co ułatwia noszenie go przy sobie podczas pracy.

Bardziej wydajne akumulatory
Opisywane radiotelefony zaprojektowano pod kątem korzystania z 
wydajnych akumulatorów litowo-jonowych, które zapewniają dłuższy 
czas pracy. W zestawie znajduje się akumulator o pojemności 1150 
mAh, który umożliwia pracę przez 9 godzin przy włączonej funkcji 
oszczędzania baterii.

Dodatkowe korzyści wynikające z pokrycia 
szerokiego zakresu częstotliwości 
Przy zastosowaniu jednego radiotelefonu do obsługi pasm VHF i UHF 
znacznie rozszerza możliwości  wykorzystania częstotliwości.

Więcej opcji skanowania
Wiele radiotelefonów oferuje 1 lub 2 opcje skanowania, natomiast model 
VX-231 zapewnia  4 dodatkowe opcje, gwarantując większy komfort 
pracy i elastyczność korzystania z łączności radiowej. Dostępne  opcje: 
skanowanie z priorytetem, podwójny nasłuch, śledzenie („follow-me”, 
przełączanie na kanał bezpośredni („talk around”).

Wyjątkowy system ARTS™ (Auto-Range Transpond System)
Tylko radiotelefony firmy Vertex Standard umożliwiają informowanie 
użytkownika, czy znajduje się w zasięgu innej radiostacji wyposażonej 
w funkcję ARTS™. Jeśli dana osoba znajdzie się poza zasięgiem 
przez dłużej niż 2 minuty, radiotelefon wykrywa brak odbieranego 
sygnału i emituje sygnał ostrzegawczy. Operator stacji bazowej 
może wówczas nakazać jednostce w terenie, aby przeniosła się w 
miejsce znajdujące się w zasięgu łączności, co znacznie ułatwia 
koordynowanie pracy personelu.

Seria VX-230
Radiotelefony przenośne VHF/UHF
DANE TECHNICZNE

110 x 58 x 30 mm (wys. x szer. x dł.)

Widok z góry

Widok z boku

Wyjątkowa oferta firmy Vertex Standard
Nasza firma stara się przede wszystkim osiągać wysoki poziom zadowolenia 
klientów, oferując im produkty i usługi przekraczające ich oczekiwania. 
Radiotelefony marki Vertex Standard są trwałe i niezawodne, a przy tym 
zapewniają rozbudowaną funkcjonalność umożliwiającą uzyskanie większego 
zwrotu z inwestycji. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u najbliższego 
przedstawiciela handlowego.

*W porównaniu z urządzeniami z serii VX-160E.
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Funkcje dodatkowe
• Obsługa 16 kanałów
• Dwa przyciski programowalne
•  Elastyczny odstęp międzykanałowy: od 12,5 do 

25 kHz
•  Opcja oszczędzania baterii
•  Tryb alarmowy
•  Tryb samotnego pracownika
•  ANI (Automatyczna Identyfikacja Numerów) DTMF
•  Szybkie wybieranie DTMF
•  Kodowanie i dekodowanie 2-tonowe i 5-tonowe
•  Kodowanie i dekodowanie CTCSS/DCS
•  Ręczna regulacja blokady szumów
•  Klonowanie ustawień radiotelefonu

Akcesoria
• MH-450S: mikrofonogłośnik
• MH-360S: mikrofonogłośnik miniaturowy
•  MH-45B4B: mikrofonogłośnik z funkcją tłumienia 

szumów
•  MH-37A4B: mikrofonogłośnik kamuflowany
•  VH-115S: zestaw słuchawkowy z pałąkiem na kark 

i mikrofonem na wysięgniku
•  VH-215S: zestaw słuchawkowy z pałąkiem na 

głowę (1 słuchawka)
•  VC-25: zestaw słuchawkowy VOX z pałąkiem na 

głowę
•  FNB-V104LI: akumulator litowo-jonowy 2000 mAh
•  FNB-V103LI: akumulator litowo-jonowy 1150 mAh
•  FNB-V106: akumulator niklowo-wodorkowy 1200 mAh
•  VAC-300: szybka ładowarka biurkowa (tylko do 

akumulatorów litowo-jonowych)
•  VAC-20: ładowarka biurkowa (FNB-V106)
•  DCM-1: uchwyt mocujący do ładowarki biurkowej
•  VCM-2: uchwyt samochodowy do ładowarki VAC-300
•  VCM-3: uchwyt samochodowy do ładowarki VAC-20
•  VAC-6300: szybka ładowarka 6-cio stanowiskowa 

(tylko do akumulatorów litowo-jonowych)
•  VAC-6020: ładowarka 6-cio stanowiskowa 

(FNB-V106)
•  LCC-350: futerał skórzany
•  LCC-350S: futerał skórzany z obrotowym 

zaczepem na pasek
•  CLIP-18: zaczep na pasek
•  CLIP-17E: obrotowy zaczep na pasek

Seria VX-230
DANE TECHNICZNE vertexstandard.com

 Niskie ciśnienie 500.1/Procedura 1 500.2/Procedura 1, II 500.3/Procedura 1, II 500.4/Procedura 1, II

 Wysoka temperatura 501.1/Procedura 1 501.2/Procedura 1, II 501.3/Procedura 1, II 501.4/Procedura 1, II

 Niska temperatura 502.1/Procedura 1 502.2/Procedura 1 502.3/Procedura 1, II 502.4/Procedura 1, II

 Szok termiczny 503.1/Procedura 1 503.2/Procedura 1 503.3/Procedura 1 503.4/Procedura 1, II

 Promieniowanie słoneczne 505.1/Procedura 1 505.2/Procedura 1 kat. A1 505.2/Procedura 1 kat. A1 505.4/Procedura I kat. A1

 Deszcz 506.1/Procedura 1, II 506.2/Procedura 1, II 506.3/Procedura 1, II 506.4/Procedura 1, III

 Wilgotność 507.1/Procedura 1, II 507.2/Procedura 1I, III 507.3/Procedura 1I, III 507.4/Procedura 1

 Mgła solna 509.1/Procedura 1 509.2/Procedura 1 509.3/Procedura 1 509.4/Procedura 1

 Pył 510.1/Procedura 1 510.2/Procedura 1 510.3/Procedura 1 510.4/Procedura 1, III

 Drgania 514.2/Procedura X 514.3/Procedura 1 kat. 10 514.4/Procedura 1 kat. 10 514.4/Procedura 1 kat. 24

 Wstrząsy 516.2/Procedura 1, II, V 516.3/Procedura 1, IV 516.4/Procedura 1, IV 516.5/Procedura 1, V

Właściwe normy MIL-STD

Norma
Metody/procedury 
zgodnie z normą 

MIL 810C

Metody/procedury 
zgodnie z normą 

MIL 810D

Metody/procedury 
zgodnie z normą 

MIL 810E

Metody/procedury 
zgodnie z normą 

MIL 810F

Parametry ogólne
Zakres częstotliwości 134–174 MHz  400–470 MHz
Liczba kanałów  16
Napięcie zasilania  prąd stały 7,4 V ± 20%
Odstęp międzykanałowy  12,5/20/25 kHz
Kroki PLL  5/6,25 KHz
Czas pracy akumulatora (cykl pracy 5-5-90)   
1150 mAh (FNB-V103LI)  9,0 h (7,3 h bez funkcji oszczędzania) 
1200 mAh (FNB-V106)  9,0 h (7,3 h bez funkcji oszczędzania) 
2000 mAh (FNB-V104LI)  16,5 h (13,5 h bez funkcji oszczędzania)
Stopień ochrony  IP54
Zakres temperatur pracy  od -25 do 60ºC
Stabilność częstotliwości  ± 2,5 ppm
Impedancja wejścia/wyjścia antenowego RF  50 omów
Wymiary (wys. x szer. x dł.)  110 x 58 x 30 mm (z akumulatorem FNB-V103LI)
Masa (przybliżona)  285 g  
                                                                  (z akumulatorem FNB-V103LI, anteną i zaczepem na pasek)
Parametry odbiornika (mierzone zgodnie z normą EN 300 086)
Czułość (SINAD 20 dB)  -3 dB μV emf
Selektywność sąsiedniokanałowa  70 dB
Intermodulacja  65 dB
Tłumienie sygnałów pasożytniczych  65 dB
Wyjście audio  500 mW przy 4 omach, THD 5%
Parametry nadajnika (mierzone zgodnie z normą EN 300 086)
Moc wyjściowa  5/1 W
Dewiacja maksymalna  ± 5,0 kHz przy 25 kHz 
  ± 4,0 kHz przy 20 kHz 
  ± 2,5 kHz przy 12,5 kHz
Modulacja  16K0F3E, 11K0F3E
Emisje niepożądane                                         -36 dBm przy ≤ 1 GHz; -30 dBm przy > 1 GHz
Szumy i zakłócenia FM  45/40 dB przy 25/12,5 kHz
Zniekształcenia audio  < 3% przy 1 kHz

Dane techniczne serii VX-230
VHF UHF

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Nazwa VERTEX STANDARD jest zastrzeżona w Urzędzie ds. Patentów i Znaków Towarowych w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie pozostałe nazwy produktów i usług są własnością odpowiednich 
podmiotów. © Vertex Standard Co. Ltd. E072009
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