
FCR3441 Radiotelefon kamuflowany 



FCR3441 Radiotelefon 
kamuflowany 

 

Konstrukcja radiotelefonu FCR3441 bazuje na modelu 
MOTOTRBO DP3441e. Radiotelefon FCR3441 został 
zaprojektowany specjalnie do pracy kamuflowanej.



Kluczowe cechy

Szeroki wybór akcesoriów   

Wykonanie do pracy kamuflowanej 

Wsparcie wszystkich rozwiązań 
systemowych MOTOTRBO 

 

Standardowy radiotelefon DMR 

Obsługa prywatności podstawowej i 
rozszerzonej 



Zaprojektowany specjalnie do 
pracy kamuflowanej 
FCR3441 jest kompaktowym, wszechstronnym radiotelefonem 
pracującym w sposób kamuflowany z wykorzystaniem specjalnie 
zaprojektowanych akcesoriów. Funkcja wywołania wibracyjnego 
umożliwia bezpieczne odbieranie połączeń w sposób ukryty.

       
 

 
 

 

•
  

Kompaktowa obudowa: 
    100х56х25* mm     

Waga: 254* g

•
 

Akcesoria do pracy kamuflowanej

•
 

Funkcja wywołania wibracyjnego

 
* Ze standardową baterią Li-Ion 1700 mAh

56mm 25mm



Zgodność ze standardem DMR
FCR3441 jest w pełni funkcjonalnym radiotelefonem 
standardu DMR

•  Pracuje w trybie analogowym / cyfrowym, zgodnie z 
technologią TDMA standardu ETSI TS102-361-1, -2, -3, -4 

  

•  Obsługuje tryb bezpośredni i tryb pracy poprzez 
przemiennik 

Timeslot 1 Timeslot 2 Timeslot 2 Timeslot 2Timeslot 1 Timeslot 1

Połączenie głosowe 1

Połączenie głosowe 1

(lub dane)

(lub dane)



Wsparcie wszystkich konfiguracji 
systemowych MOTOTRBO 
FCR3441 jest kompatybilny ze wszystkimi konfiguracjami systemowymi 
MOTOTRBO oraz współpracuje z różnymi programowymi rozwiązaniami dyspozytorskimi.

Conventional

Single site IP Site Connect

Trunking 

Capacity Plus (single site) Capacity Plus (multi site) Capacity Max

•  Tryb konwencjonalny, IPSC, Capacity Plus 
(single site, multi site), Capacity Max Tier III

•  TRBOnet, SmartPTT, MCS, ConSEL  



Bezpieczna komunikacja 
głosowa i przesyłanie danych 
• Obsługa prywatności podstawowej  

•  Obsługa prywatności rozszerzonej 
(ARC4 - 40 bitów, AES - 256 bitów *) 

 

•
  

Ograniczony dostęp do przemiennika - RAS

* Wymaga dodatkowej licencji



Szeroki wybór akcesoriów 

•  Akcesoria kamuflowane:
giętka antena, moduł zdalnego sterowania, 
mikrofonogłośnik

 
 

•  Oryginalne ładowarki i akumulatory 
Motorola, w tym IMPRES 

   



Giętka antena
nasobna 
•    Zapewnia duży zasięg połączeń radiowych  

  
•   

 

     Umożliwia wybór sposobu noszenia 
     radiotelefonu 



Zestaw kamuflowany 
•    Bardzo czuły mikrofon 

•    Wykonanie w kolorze beżowym ułatwia kamuflaż

•     Zunifikowane złącze 3,5 jack (umożliwia podłączenie 
 różnych zestawów słuchawkowych i akcesoriów)

•   Wysokiej jakości złącze Lemo (samozatrzaskowy 
system Push-Pool gwarantuje szybkie i łatwe 
przełączanie akcesoriów oraz wyklucza możliwość 
przypadkowego rozłączenia)

 

 



Przewodowy moduł 
zdalnego sterowania
• Ergonomiczna konstrukcja

• Sygnalizacja wibracyjna 

• Wywołanie alarmowe 

• Czterostopniowa regulacja głośności

•  2 przyciski PTT (do pracy w trybie wywołania 
alarmowego lub cichego, wibracyjnego)

 

 
Przełączanie trybów (głosowy / cichy)•

•
 

Wł. / wył. radiotelefonu

•
  

Wykonanie w kolorze beżowym do pracy w 
kamuflażu 



Mikrofonogłośnik 
•

 

Kompaktowe wymiary

•

 

Wysoka jakość dźwięku 

Wykonanie w kolorze beżowym do pracy w 
kamuflażu 

Zunifikowane złącze 3,5 jack (możliwość podłączenia 
różnych słuchawek i akcesoriów audio) 

•

  •

  



Moc

FCR3441-РР100 – 1/5 W
FCR3441-РР400 – 1/4 W

Wymiary*, W x SZ x G 

100х56х25 mm

Liczba kanałów

16

Odporność na pył i wodę

IP54

Wsparcie dla kilku systemów 
satelitarnych 
GLONASS, GPS

Czułość

Tryb analogowy (12 dB SINAD) - 0,16 µV
Tryb cyfrowy (5% BER) - 0,14 µV

* Z standardową baterią Li-Ion 1700 mAh 
** Standardowy akumulator Li-Ion 1700 mAh w trybie pracy 5/5/90, podczas pracy na  dużej mocy i wyłączonym odbiorniku GPS/GLONASS

Zakres częstotliwości pracy

FCR3441-РР100 – 146-174 MHz

FCR3441-РР400 – 403-450 MHz

Waga*
254g

Średni czas pracy na akumulatorze**
Tryb analogowy 12 godzin
Tryb cyfrowy 16 godzin

g

MHz

Główne cechy techniczne



Standardowy komplet dostawy

•

•

•

•

•

•

•

Ukompletowanie dostawy

Radiotelefon FCR3441

Akumulator IMPRES Li-Ion 1700 mAh PMNN4440

Antena kamuflowana nasobna

Zestaw kamuflowany z modułem zdalnego sterowania i złączem 3,5 jack

Mikrofonogłośnik z wtykiem 3,5 jack

Słuchawki z mikrofonem i wtykiem 3,5 jack (typu: od telefonu komórkowego)

Plastikowa kabura z klipsem do paska PMLN7559

 

 

•

•

•  

Ładowarka IMPRES PMLN5188

Akumulator IMPRES Li-Ion 3000 mAh PMNN4502

Pas elastyczny do noszenia w kamuflażu 85 cm/95 cm /105 cm•

•  Kabel do programowania FCR-PROG



Dziękuję za uwagę!

Website and e-mail:   www.friendly.by  
info@friendly.by

Address:  Volodko str., 6/6, 21-1, Minsk,
                 Belarus, 220007

Tel. / fax:   +375 17 220-55-45




