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CM5000
Repetidor / Gateway TETRA

Maximize o desempenho do sistema 
em aplicações de missão crítica 
 

O Gateway / Repetidor DMO TETRA CM5000 

da Motorola, desenvolvido em conjunto com 

a Cleartone, fornecedora líder da tecnologia 

de repetidores / gateways TETRA, aprimora o 

desempenho e a usabilidade do rádio TETRA nos 

locais onde a cobertura estiver comprometida. 

Dentro de edifícios, em locais subterrâneos ou 

onde a cobertura de rádio portátil é limitada, o 

CM5000 pode estender o alcance dos sistemas 

TETRA.

Com capacidade total de dados e interface de 

usuário da Motorola comprovadas, o CM5000 

combina três modos de operação – um TETRA 

Móvel, um Gateway DMO e um Repetidor DMO. 

Quando configurado no modo ‘Gateway’, ele 

atua como ponte entre a rede de rádio troncal 

e os rádios TETRA que operam fora da rede no 

Modo Direto (DMO). Quando configurado no 

modo “Repetidor”, ele estende o alcance da 

comunicação DMO recebendo e retransmitindo 

comunicações de outros usuários de DMO.

Principais benefícios incluem 
 
Diversos modos de operação proporcionam serviços 
móveis TETRA poderosos

•  Móvel TETRA padrã de 5 W

• Gateway DMO, estendendo a cobertura da rede

• Repetidor DMO, aprimorando o desempenho no   
 Modo Direto

Capacidade e conjunto de recursos comprovados

•  Desempenho de dados aprimorado

• O pacote de dados de múltiplas entradas permite   
 acesso rádio às informações

Opção de`GPS integrado

• Aprimora a eficiência através da capacidade de   
 localizar recursos

• Localiza os usuários que precisam de assistência

Interface de usuário comum

• Teclas e estruturas de menu comuns com outros   
 terminais TETRA da Motorola

• Simplifica o treinamento do usuário

Opções de instalação flexíveis e abrangentes

• Compatível com DIN, disponível em montagem de  
 painel e console remoto

Portfólio de acessórios comuns

• Acessórios compartilhados com outras plataformas  
 móveis da Motorola



CM5000
GATEWAy / REpETIDOR TETRA

MODELOS

Painel de veículos  Rádio compacto, para instalação em veículo. Compatível para instalação na entrada de 

DIN

Mesa de escritório Rádio compacto, para uso em escritório. Variedade de acessórios opcionais como bandeja  

  de mesa com alto-falante integrado

Remoto Rádio com montagem de controle de cabeça remoto. Variedade de opções de instalação  

  permite uso em carros, vans e outros veículos.

MODOS OPERACIONAIS 

TMO Móvel Rádio móvel  TETRA padrão, oferece suporte aos serviços de voz e dados TMO detalhados  

  abaixo

DMO Móvel Rádio móvel  TETRA padrão, oferece suporte aos serviços de voz e dados DMO detalhados  

  abaixo

Gateway TMO / DMO Operação Gateway ETSI TETRA, que estende a cobertura de rede para usuários DMO 

  Compatível com chamadas para grupo ou grupo de emergência de TMO a DMO / DMO a  

  TMO 

  Detecção automática e gestão de gateways co-localizados 

  Priorização de chamadas

DMO / Repetidor DMO Repetidor DMO de 1b do tip ETSI TETRA, estendendo a cobertura DMO 

  Retransmissão de chamadas para Grupo ou Grupo de Emergência em grupos de   

  conversas DMO configurados

Gateway analólgico   Interface opcional para rádio analógico de terceiros* para fornecer TETRA <-> interface   

   analógica. Fornece método para vincular TETRA e sistemas de rádio analógicos herdados ou  

   para ajudar na migração para TETRA. 

   * Exige Interface de Rádio Analógica adicional e rádio analógico fornecido por usuário final.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Dimensões (A x L x p) mm  65 x 190 x 187   Modelos de painel e mesa (rádio + console remoto) 

   65 x 190 x 30 Console remoto apenas 

   44 x 168 x 163  Chassi de rádio apenas

 peso (typ) kg  1,75  Modelo de painel 

   0,25  Console remoto apenas 

   1,50  Chassi de rádio apenas

INTERFACE DE USUÁRIO E VISOR

Visor  Dimensão diagonal 2,8 pol. 

   Tipo  212 x 140 pixels, 65.000 cores 

   Luz de fundo Luz de fundo variável, configurável pelo usuário 

   Opções  Protetor de tela para privacidade

Botões e teclados  Numérico  Teclado numérico de luz integrado de 12 teclas com luz de fundo 

   Navegação  Tecla de navegação de quatro direções, menus e teclas de atalho 

   Emergência  Botão de emergência com luz de fundo 

Botão giratório  Função dual  Ligar/desligar e controle de volume com opção de trava

Indicação  LED  Indicador multifunção para Em serviço, Em tráfico, Canal Ocupado 

     e Inibição de transmissão Tx 

   Tons  Tons de notificação configurável

Idiomas de interface de usuário Opções padrão Inglês, alemão, holandês, francês, espanhol, sueco

Especificações 
 



ESPECIFICAÇÕES ELéTRICAS

Variação de tensão    10,8 a 15,6 V CC

Consumo de corrente (A, tipo)   Inativo / Receb/ Transm.  1,2 / 2,2 / 2,2

ESPECIFICAÇÕES DE RADIOFREQÜÊNCIA

Bandas de freqüência (MHz)   380 – 430

Banda de transmissão (MHz)   380 – 430

Banda de recebimento (MHz)   380 – 430

Banda de DMO (MHz)    380 – 430

Largura de banda de canal de RF (kHz)  25

Separação entre recebimento e transmissão (MHz) 10

Largura de banda de comutação (TMO) (MHz) 50

Largura de banda de comutação (DMO) (MHz) 50

potência de RF do transmissor   5 W (progamável por CpS para 3W ou 5W máx)

Controle de potência de  RF    4 niveis de 5 dB

precisão de potência de RF   +/- db 2

Classe de receptor    A

Sensibilidade estática do receptor (dBm) -112 mínimo, -114 típico

Sensibilidade dinâmica do receptor (dBm) -103 mínimo, -105 típico

ESPECIFICAÇÕES DE GPS

Satélites simultâneos    12

Modo de operação    Autônomo

Antena GpS    Aceita antena ativa (5 V, 30 mA de alimentação máx.) via conector FME macho

Sensibilidade de GpS    Rastreamento de -150 dbm

Precisão    5 metros (50% de probabilidade)  

     10 metros (95% de probabilidade)

protocolos de localização    LIp (Location Information protocol) de ETSI 

     Formato NMEA usando SDS-TL

ESPECIFICAÇÕES AMbIENTAIS

Tempeturatura operacional (°C)   -20 a +60 

Temperatura de armazenamento (°C) -40 a +80 

Umidade    ETS 300 019-1-5 classe 5.1 e 5.2 EIA/TIA 603 (95%)

poeira e água    Ip54 (cat.2) 

Choque, queda e vibração      Teste Eg IEC 68-2-29 

       Teste Fc IEC 68-2-6 

       TIA/EIA 603-b Administração florestal 

       MIL-STD 810F

CONFORMIDADE COM REGULAMENTOS

Rádio (R&TTE Artigo 3.2)      EN 303 035-1  

       EN 303 035-2  

       ETSI EN 300-394-1  

       ETSI EN 300-392-2 

EMC (R&TTE Artigo 3.1.b)      EN 301 489-1 V1.3.1  

       EN 301 489-18 V1.3.1 

Segurança elétrica      EN 60950-1 (2001)  

(R&TTE Artigo 3.1.a)      EN50360:2001               EME

Ambiental      Diretiva 2002/96/EC WEE 

       Diretiva 2002/95/EC RoHS

Especificações  
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SERVIÇOS DE VOZ

Grupos de conversa 2048 (TMO) e 1024 (DMO)

Entradas na agenda 1000 pessoas. Até 6 números por entrada (ID TETRA, celular, escritório, etc). 

Varredura de listas 20 listas de 20 grupos de conversa, fixos ou definidos pelo usário, com varredura   

  de prioridade configurável

Modo Trunk (TMO) Chamada de grupos Entr. posterior,  mapeamento TMO/DMO, anúncios, chamadas   

   prioritárias, Chamada para todo o local 

  Chamada privada Half e full duplex. Discagem flexível por lista, discagem por número  

   curto, entrada direta, busca alfabética 

   Listas de histórico de chamadas, incluindo último número discado, lista  

   de chamadas perdidas  

   Substituição de chamadas de usuário ocupado 

  Telefonia Full duplex, Sobrediscagem DTMF, substituição de usuário ocupado 

  DGNA até 2047 grupos 

  Varredura Sinalização de conexão, permite conexão/desconexão iniciada por  

   SwMI

Modo direto (DMO) Chamada de grupo entrada posterior, mapeamento de  TMO/DMO,  

  Chamada privada 

Emergência Emergência inteligente Opções de comutação automática TMO a DMO / DMO a TMO 

  Micr. ativo Timers configuráveis para mic aberto automático 

  Localização Localização (GpS) enviada com emergência 

  Endereço de destino Enviado para endereço individual ou de grupo (selecionado ou   

   dedicado) 

  Alarme Status de emergência

Outros serviços Listagem de ambiente  

  Inibição de transmissão (TxI) Modo avançado TxI por ETSI com mensagem com status   

   ativada/desativada

COMUNICAÇÕES DE DADOS

Status  Mensagens de alias  100

Short Data Service (SDS) Caixa de entrada 20 mensagens 

  100 mensagens predefinidas e definidas pelo usuário 

  Endereço de destino Enviado para endereço individual ou de grupo (selecionado ou   

   dedicado) 

  Interação por voz SDS pode ser enviado e recebido durante chamada de voz

pacote de dados Única entrada 7.2 kbps brutos

  Várias entradas Até 28.8kbps brutos

Interface de equipamento porta pEI compatível com ETSI    

periférico (pEI) protocolo de Interface :  Comandos ATs 

   TNp1 ; permite sessões pD e SDS simultâneas

RECURSOS DE SEGURANÇA

Criptografia de interface aérea Algoritmos TEA1, TEA2, TEA3 

  Classes de segurança Classe1 (clara), Classe2 (SCK), Classe3 (DCK, CCK)

Fornecimento de chave Ferramentas de provisionamento seguro (carregadores variáveis de chave KVL) 

  Over the Air Rekeying (OTAR) para SCK e Classe 3 (CCK)

Controle de acesso à rede Autenticação Infra-estrutura iniciada e recíproca por terminal 

  Ligar/desligar temporariamente (Stun) para gestão remota de rádios perdidos ou roubados  

  em trânsito.

Controle de acesso de usuário Acesso de código pIN / pUK

Dados Autenticação de usuário de pacote de dados

Especificações 
 


