
GM3688
Phương tiện liên lạc ít tốn kém và dễ sử dụng

Hãy sử dụng và kiểm nghiệm hiệu suất của bộ đàm GM3688 thiết kế mạnh mẽ phù hợp với các ngành Xây 
dựng, Taxi, Chuyển phát và Công nghiệp. Chất lượng âm thanh tuyệt vời khiến hoạt động liên lạc trở nên dễ 
dàng ngay cả trong những môi trường có nhiều tiếng ồn lớn.

Với màn hình hiển thị số và tính năng hiển thị PTT ID, người dùng có thể nhận biết cuộc gọi đến từ bất kỳ 64 
kênh hỗ trợ nào. Các tính năng tiên tiến giúp tăng cường quản lý nhóm làm việc có thể được cài đặt bổ sung 
nhanh chóng và dễ dàng qua cổng phụ kiện gắn ngoài 16 chân hoặc giao diện bảng tùy chọn. Ngoài ra, có 
thể tùy chỉnh bộ đàm cho phù hợp với những nhu cầu cá nhân của người dùng ngay cả khi thuộc cùng một 
nhóm làm việc thông qua danh mục phụ kiện đầy đủ của GM3688. Máy bộ đàm cơ động thông dụng GM3688 
được thiết kế để thăng hoa cùng nhóm làm việc của bạn.

THÔNG SÔ KY THUÂT
~

TÍNH NĂNG

Thiết kế Mạnh mẽ
Bộ đàm được thiết kế đạt và vượt các tiêu chuẩn quốc 
tế khắt khe của Motorola như thử nghiệm tuổi thọ bộ 
đàm trong những điều kiện thực tế khắc nghiệt (ALT), 
tiêu chuẩn quân sự MIL-STD 810C/D/E và tiêu chuẩn 
chống thấm nước IP54 thích hợp sử dụng trong các 
môi trường khắc nghiệt.

Âm thanh Tăng cường
Máy bộ đàm tích hợp chế độ nén âm thoại và loa 
hướng ra phía trước công suất 4W mang lại chất lượng 
âm thanh trong trẻo vượt trội. Loa gắn ngoài công 
suất 13w tùy chọn thích hợp cho những môi trường 
có nhiều tiếng ồn lớn như công trường xây dựng hay 
nhà máy sản xuất. 

64 Kênh
Có khả năng đáp ứng nhu cầu kinh doanh cũng như 
nhu cầu về kênh liên lạc ngày càng cao của bạn. 

Màn hình Hiển thị 8 ký tự
Màn hình hiển thị lớn với các biểu tượng giúp người 
dùng nhanh chóng nhận biết tình trạng bộ đàm và 
các cuộc gọi đến.

Cổng phụ kiện gắn ngoài 16-chân & Giao diện 
bảng tùy chọn
Cho phép người dùng dễ dàng mở rộng hiệu suất của 
bộ đàm mà không cần phải tháo rời hay chạy lại dây 
bộ đàm.
Các thiết bị như mô đun định vị toàn cầu GPS, modem 
dữ liệu và một loạt các tính năng khác có thể được dễ 
dàng cài đặt thêm khi nhu cầu kinh doanh của bạn 
tăng lên.

Dễ sử dụng

•  Nút Tắt/Bật và nút chỉnh kênh lớn giúp người dùng 

dễ dàng vận hành bộ đàm.

•  4 Nút Lập trình được giúp nhanh chóng truy cập các 

tính năng thường sử dụng.

•  Đèn LED hiển thị tình trạng bộ đàm và các loại 

Chuông Báo giúp hiển thị rõ ràng tình trạng vận 

hành của bộ đàm và ngay lập tức thông báo cuộc 

gọi đến.

Truyền tín hiệu bằng giọng nói (VOX)
 Có thể kích hoạt bộ đàm bằng giọng nói nếu bộ đàm 
được kết nối với một Visor Mic do đó cho phép người 
dùng hoàn toàn tập trung lái xe.



PHỤ KIỆN BỘ ĐÀM GM3688

Microphone
HMN3413  Micro cầm tay nhỏ gọn
HMN1035  Micro cầm tay siêu công suất
RMN5029  Micro tăng cường bàn phím
AAREX4617  Bộ cầm tay kiểu điện thoại 

Giải pháp rảnh tay
GMMN4065  Micro gắn trên tấm che nắng trong xe       

 (Cần sử dụng cấu hình PTT từ xa dưới đây
RLN4857  Nút có PTT từ xa
RLN4856  PTT có công tắc điều khiển bằng chân
RLN4836 Công tắc điều khiển bằng chân trong trường  
 hợp khẩn cấp

Giải pháp để bàn
RMN5068  Micro để bàn
HSN8145  Loa ngoài 7.5 W
RSN4001  Loa ngoài 13 W

TÍNH NĂNG CHUYỂN TÍN HIỆU 

I) MDC1200
• Mã hóa/Giải mã PTT ID
 Nhận diện máy trong quá trình truyền nhận, do đó người gọi không phải tự 

nhận diện bằng lời.
• Ngắt máy Chọn lọc
 Nếu bộ đàm bị thất lạc hay bị đánh cắp, người điều động hoặc hệ thống có thể 

thực hiện thao tác ngắt máy từ xa để bảo đảm tính bảo mật.
• Kiểm tra máy
 Cho phép kiểm tra máy bộ đàm xem có hoạt động hay có nằm trong phạm vi 

phủ sóng hay không.
• Trường hợp khẩn cấp 
 Cho phép trợ giúp tức thời bằng cách kích hoạt công tắc điều khiển bằng chân. 

Người sử dụng còn có thể nghe được các tình huống đang diễn ra quanh bộ 
đàm bằng các micro được lựa chọn.

II) Chuyển tín hiệu DTMF
• Mã hóa PTT ID
• Giải mã Cuộc gọi chọn lọc
• Giải mã báo cuộc gọi

II) Gọi nhanh II
• Mã hóa/Giải mã gọi chọn lọc
• Mã hóa/ Giải mã báo cuộc gọi

CÁC TÍNH NĂNG BỔ SUNG

•  Lập trình Giãn cách Kênh 
•  Khóa Kênh bận
•  Chuông báo ngoài
•  Địa chỉ Công cộng
•  Trạm chuyển tiếp/Talkaround
•  Quét Ưu tiên kép
•  Xóa kênh nhiễu
•  Triệt nhiễu chặt/thường
•  Định giờ hết hạn

ỨNG DỤNG NGÀNH DỌC

Bộ đàm GM3688 có thể được sử dụng như một kênh truyền tần số vô tuyến (RF) 
cho các giải pháp tích hợp như các Hệ thống Định vị Phương tiện Tự động (AVL) và 
Đo lường Từ xa. Một loạt các thiết bị cũng có thể được kết nối qua cổng gắn ngoài 
16 chân của bộ đàm mang lại nhiều giải pháp khác nhau.

Hệ thống Định vị Phương tiện Tự động (AVL)
Cho phép theo dõi vị trí phương tiện của bạn từ xa thông qua Hệ thống Định vị 
Toàn cầu (GPS) và phần mềm tích hợp. Tính năng này cho phép điều động nhóm 
làm việc hiệu quả hơn, hoạch địch các tuyến chuyển vận và ước tính được thời gian 
đến linh động hơn theo đó phục vụ khách hàng tốt hơn đồng thời tối ưu hóa lợi 
nhuận. Hệ thống AVL cũng có thể được sử dụng để theo dõi các phương tiện vận 
chuyển hàng hóa có giá trị và đồng hành với nhân viên chuyển phát trong những 
khu vực có độ rủi ro cao. 

Đo lường Từ xa
Cho phép kiểm tra các điều kiện môi trường hoặc các thông số của thiết bị từ xa 
theo thời gian thực. Khi kết hợp với các giải pháp phần cứng và phần mềm tích hợp, 
bộ đàm cũng có thể được sử dụng để đo lường từ xa lượng nước trong các khu vực 
không thể tiếp cận hoặc kiểm tra các thông số xử lý/vận hành chính nhằm đảm bảo 
độ an toàn cho các công nhân tại phân xưởng. 

Hãy tăng cường hiệu suất máy bộ đàm
của  bạn
Một danh mục các loại phụ kiện đầy đủ có sẵn 
để bạn tùy chỉnh bộ đàm của mình cho phù 
hợp với nhu cầu sử dụng. Sử dụng kèm tai 
nghe, loa, mic và phụ kiện gá lắp chuẩn giúp 
tăng cường hiệu suất bộ đàm của bạn. Các loại 
phụ kiện chính hãng của Motorola được thiết 
kế theo chuẩn chất lượng cao nhất và được kết 
cấu đặc biệt nhằm đảm bảo khả năng vận hành 
tối ưu cho bộ đàm của bạn.



Các thông số kỹ thuật tổng quát VHF UHF   

Tần số  403-440MHz    

 136-162MHz 438-470MHz

 146-174MHz 465-495MHz 490-527MHz 350-380MHz

Dung lượng kênh 64

Cổng suất ra 1-25W 1-25W 25W 1-25W

 25-45W 25-40W 25-40W

Nguồn điện 13.8 Vdc (11 Vdc - 16.6 Vdc) negative vehicle ground

Độ giãn cách Kênh 12.5/20/25KHz

Ổn định tần số (-30°C, +60°C, +25°C tham chiếu) +/-2.5ppm

Kích thước (C* R* D) 44mm x 169mm x 118mm

Trọng lượng 1.01 Kg

Nhiệt độ Vận hành -30 đến + 60°C

Chống thấm nước Vượt qua thử nghiệm về mưa và bụi đạt tiêu chuẩn IP54

Va đập và Chấn động Đáp ứng các tiêu chuẩn MIL-STD 810-C,D&E và TIA/EIA 603

Máy Thu      VHF      UHF
Độ nhạy (12db Sinad) 0.35uV (12.5KHz)     

 0.3uV (25KHz)

Điều biến tương hỗ 65dB (12.5KHz)  60dB (12.5KHz)    

 75dB (25KHz)  70dB (25KHz)

Độ chọn lọc kênh lân cận 65dB (12.5KHz)  60dB (12.5KHz)    

 75dB (25KHz)  70dB (25KHz) 

Loại trừ tín hiệu giả 75dB  70dB

Âm tần danh định (âm thanh mở rộng với loa 4 ohm) 4W trong  

 13W Ngoài

Độ méo âm tần ở mức danh định 3% điển hình

Nhiễu & Tiếng rít -40 dB (12.5KHz) -35 dB (12.5KHz) -40 dB (12.5KHz)

 -45 dB (25KHz)  -40 dB (25KHz) -40 dB (25KHz)

Audio Response (300 to 3000Hz) +1, -3dB

Bức xạ tín hiệu giả được truyền dẫn -57 dBm < 1GHz                                 

 -47dBM > 1GHz

Máy phát       VHF     UHF
Giới hạn điều biến +/-2.5KHz (12.5KHz)

 +/-4KHz (20KHz)

 +/-5KHz (25KHz)

Nhiễu & Tiếng rít FM -40 dB (12.5KHz) -35 dB (12.5KHz) -40 dB (12.5KHz)  

 -45 dB (25KHz) -40 dB (12.5KHz) -40 dB (25KHz)

Năng lượng Dẫn truyền/Lan tỏa

1-25W -36 dBm < 1GHz

 -30 dBm > 1GHz

25-40/45W -26 dBm

Năng lượng Kênh lân cận -60 dB (12.5KHz)  

 -70 dB (25KHz)

Đáp tuyến âm tần (300 đến 3000Hz) +1, -3dB

Độ méo âm tần ở mức 1000Hz,

60% độ lệch định mức tối đa 3% điển hình  

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA GM3688*

* Khả năng sử dụng tùy thuộc vào qui định và luật pháp của quốc gia. Máy bộ đàm đáp ứng các yêu cầu qui định hiện hành. 

Các chỉ tiêu kỹ thuật trên có thể thay đổi mà không cần báo trước. Các chỉ tiêu không điển hình cho tất cả bộ đàm và có thể khác nhau ở mỗi loại bộ đàm.
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Tiêu chuẩn ISO9001
Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 9001 về hệ thống bảo đảm 
chất lượng quốc tế về mẫu mã, phát triển, sản xuất, lắp 
đặt và bảo trì sản phẩm.

MIL-STD 810C, D và E
Dấu chứng nhận của Quân đội Hoa Kỳ về việc sử dụng 
trong những môi trường khắc nghiệt. 

Thử nghiệm tăng tuổi thọ 
Thử nghiệm giả lập trong thời gian năm năm sử dụng 
của Motorola trong điều kiện thực tế khắc nghiệt.

Motorola: Tin cậy & Chất lượng

Các tiêu chuẩn 810 C, D & E của Quân đội về di động
                           810C                                       810D                     810E                                810F

MIL-STD Ứng dụng  Phương pháp      Quy trình  Phương pháp      Quy trình  Phương pháp     Quy trình  Phương pháp    Quy trình

Sốc nhiệt  503.1  I  503.2  I  503.3  I 503.3  I

Bức xạ mặt trời  505.1  I  505.2  I  505.3  I 505.4  I

Sương muối  509.1     I (48 Giờ) 509.2      I (48 Giờ)  509.3      I (48 Giờ) 509.4   I (48 Giờ)

Va đập  - - 514.3   1, Cat 1 514.4   1, Cat 1 514.5  1, Cat 1 

Chấn động  516.2  I, III 516.3  I, V  516.4  I, V 516.5 I, V

Mưa  506.1  II 506.2  II  506.3  II 506.4 II

Bụi  510.1  I  510.2 1  510.3  I 510.4 I


