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DMR ROLE (TEKRARLAY|C|) TELS|ZI

1. KONU:

Bu teknik gartname ugAK e Giriv vE ARA$IRMA HASTANES|N ,de
kullanllmak Uzere altnacak simpleks ve yan dubleks telsiz haberlegme

sa$layacak, Avrupa TelekomUnikasyon Standartlarr EnstitUsu (ETSI) tarafrn-dan
saytsal Standard olarak yayrmlanan (DMR) standardrna sahip, Role telsizleri ile
aksesuarlartntn teminini amaglar ve her ttrrlU teknik dzellikleri igerir.

2.

GENEL oZCU|XLER:

2.1.
2.2.

DMR Role telsizleri hem sayrsal ve hem de analog tekrarlayrcr olarak telsiz
haberlegmesi yapabilecek kapasiteye sahip olacaklardrr.
Analog galrgma: Alma frekansrnda analog gelen gagn analog olarak tekrar

edilecektir,
2.3. Sayrsal galrgma: Alma frekansrnda sayrsal olarak gelen telsiz ga$nsr saytsal
olarak tekrar edilecektir. Bu durumda role, 12.5 kHz band genigligindeki tek bir
alma gonderme frekans gifti Uzerinden 2(iki) ayn saytsal gorUgmenin aynl
anda yaprlmastnr sa$layacaktrr. Role, Zaman Bolmeli Qokll eiigimlfOMn;
yontemiyle ve ETSI DMR standardtna uygun olarak tek frekans gifti Uzerinden
2 adet ba$rmsrz konugma kanalr sa$layacaktrr
2.4. Karrgrk galrgma: Role cihazrnrn alma frekansrnda analog olarak gelen telsiz
gaQrtst analog olarak ve sayrsal olarak gelen ga$rr ise bir oncek-i maddede
belirtiidi$i gibi 2 kanal kapasitesi ile sayrsal olarak tekrar edilecektir.
2.5. R6leler
tabanryla birbiderine baglanarak multisite (goklu site)
kurulabilecektir. lP link Lisansr alrnmrg olacaktrr.
2.6. R6le cihazr Uzerinde alma ve gdnderme durumu ile cihazrn hangi modda
(analog veya saytsal) galrgtr$rnr gosterir belirtegler bulunacak, sayrsil modda
(tek frekans gifti Uzerinde sa$lanan 2 kanaldan) hangi kanalln kullanrmda
oldugu da role Uzerinde led ile gorUlebilecektir.
2.7. Cihazrn Dahili orijinal gUg kayna$r olacaktrr. GUg kaynagr aku ggrj ozellikli
olacak ve enerji kesilmesinde otomatik olarak akUden beslenmeye gegecektir.
2.8. Cihaz%100 gahgma (duty cycle) ozelliginde olacaktrr.
2.9. Rdlenin stabil galrgmasr igin srcakhk kontrolU yaprlacak, programlama ile fan
agrlma ve kapanma srcaklrk de$erleri ayarlanabilecektir.
2.10. Fan arrzalarrnda, yuksek SWR degerlerinde, grkrg gucu dugtugunde,
yuksek/du9uk voltaj durumlannda gorser uyarr verilecektir.
2.11. Role, tesis edildi$i yer ve civarrnda kullanrlan vericilerin olumsuz etkilerinden
korunacak ve tUm fonksiyonlarryla tam galrgacak gekilde gereken tedbirler
(ekranlama, filtreleme vs.) alrnmrg olacaktrr.
2'12. Roleler lP (en az lPV4) haberlegmesini destekleyecek, bu protokolde galrgan
sistemlerle uyumlu olacaktrr.
2.13. Cihazlarda, BITE (Built-in Test EquiprnenUDahili test ekipmanr) ozelligi
olacaktrr.
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2.14.

Role

programlamast bilgisayar Uzerinden programlama yazirmryla

yaprlacaktrr.
2.15. Role kabin kullanrlmasr mUmkUn olmayan noktalara montaj igin 'duvar montaj
tipli' olacakttr. Duvar montaj aksamlarr ihtiyag halinde ayrrca altnacaktrr
2.16. R6le Dahili dublexeri destekleyecektir.
I
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2.17. R6le Uzerinde alma, gonderme gibi durumlarda kullanrctyt uyarmak igin LED
gdstergesi olacaktrr.

3.

TEKN|K OZEIUTLER|:

3.1. Qalrgma frekansr UHF:400-470 Mhz VHF 1 36-174 Mhz
3.2. Qrkrg Gucu
: Duguk gug 5 yuksek gug 2s w,
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
4.

programlanabilir
olacaktrr, Kullanrlacak grkrg gucune birim kendisi karar verecektir.
Kanal
: En az 1 kanalh olacaktrr.
KanalArahgl : 12.5120125 Khz olacaktrr.
: 13.6 VDC +/- o/o2O olacakfir.
Qalrgma
oC arasr olacaktrr.
Qalrgma stcakltgr :-30 ile +60
Frekans Kararlrlrgl : +/- lppm
Analog Hassasiyet: enfazla 0.4 prV, 20 dB SINAD'da
Dijital Hassasiyet: en fazla 0.3 pV, %5 BER'de

Saylsr
voltajr

GENEL HUSUSLAR:
4.1. Sistem Sorumluluk alant iginde yer alan ve 47 adet telsiz gorev alanl olan tUm
U$AK Merkezini, co$rafi alant kapsayacak gekildJ UHr ruHF telsiz
gorUgmesini saglayacaktr r.
4.2.Yuklenici Firmalar, Kurumumuzun bu gartnamede talep etmig oldugu

il

kapsama alantnr, 47 adet UHFA/HF telsiz frekansr ile saglayicaklarinr
taahhUt edeceklerdir. Teklif dosyalarrnda bu kapsama ilanrnr nasll
sa$layacaklarr

nr

projelendireceklerdir.

4.3.YUklenici firmalar onerdikleri Urunlerin Ureticisinden almrg olduklarr yetki

belgelerinin asltnt veya noter onaylr kopyalarrnr tektif dosyalarrna

ekleyeceklerdir,
4.4.

Sistem iginde kurulacak olan rdleler mevcut radyo-link
istasyonlartn tesislerine monte edilecegi durumda; t<ititti

ve aktalcr

bir kabin igine

yerlegtirilecektir.
4.5.47 adet resmi veya 6zel tesislerin kullantmr ile ilgili olarak gerekli yaztgmalarr
yapacak ve gerekli izinleri alacaktrr. Bununla ilgili bir bedel- talep
edilmeyecektir.
4.6.Sistem OKTH lisanst olan firmalar tarafrndan kurulacak ve igletilecektir.
Teklifle birlikte OKTH lisansr beyan edilmek zorundadrr.
4'7'Yuklenici firmanrn teklif etmig olduklarr ROLE ye ait 2
garanti belgesi
olacakttr. Garanti belgesi muayene agamastnda muayene kaUut kornisyon-una
teslim edilecektir.
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