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Tolatási készülék (OPS) GSM-R 
vasúti hálózatokhoz 

 

 
A Sierra Wireless Sagemcom TiGR550R/550RS tolatási készüléket (OPS) a 
vasúti tolatásokért felelős személyzet igényei alapján tervezték.  
 
 
  
EGY ESZKÖZ A TOLATÁSI ÉS ÁLTALÁNOS ÜZEMELTETÉSRE 
 
A TiGR550R/550RS lehetővé teszi a vasúttársaságok számára, hogy 
egyszeri beruházással könnyen használható, hang-és adatátvitelre alkalmas 
kézi készüléket szerezzenek be ami alkalmas általános üzemi és tolatási 
funkcióra és  támogatja a GSM-R alapú csoporthívást és a 
kapcsolatbiztosító jelet (LAS). 
 
Az évekig tartó folyamatos használatra tervezett TiGR550R/550RS kézi 
készülék nagyon megbízható és robusztus széles 
hőmérséklettartományban, rázkódás, leejtés, por és nedvesség mellett is. 
 
A dedikált gombok gyors hozzáférést biztosítanak a vészhívás, PTT és LAS 
funkciókhoz. A TiGR350R támogatja még a legutolsó generációs vasút 
kommunikációs funkciókat, mint OTDI, késői belépés és frekvenciaváltás 
csoporthívás alatt. 
 
EGYEDÜL DOLGOZÓ VÉDELME 
 
A TiGR550RS beépített gyorsulásmérőt és GPS-t tartalmaz az egyedül 
dolgozó védelméért, ami érzékelve az eltérést a normál függőleges 
pozíciótól automatikusan riasztja (a dolgozó GPS pozíciójának elküldése 
mellett) a központot.  
 
 
TARTOZÉKOK TELJES VÁLASZTÉKA 
 
A Sagemcom TiGR550R/550RS tartozékai: Bluetooth gyalogos kit, autós kit, 
multitöltő, vállmikrofon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FŐBB ELŐNYÖK: 

 Könnyen használható kézi készülék 

üzemi és tolatási célokra 

 Nagyon megbízható, hosszúidejű 

működés 

 Támogatja a legutolsó generációs 

OPS követelményeket 

 Biztonságosabb munkavégzés 

egyedül dolgozó védelmi 

technológiával 
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Műszaki adatok 
 

 

FELHASZNÁLÓI ADATOK  

• Nagyfelbontású színes kijelző   

 napsütésbeni használathoz  

 (65K szín, 176 x 220 pixel) 

• MMS, SMS, Predictív T9 szöveg 

• Beépített adat-és faxmodem 

• WAP2.0, M-szolgáltatások 

• Valutaváltó, számológép, 

 ébresztő, stopper 

• JAVA támogatás 

• Gyorsulásmérő opció  

  (TiGR550RS) 

• GPS opció (TiGR550RS) 

•  Vállmikrofon PTT-vel, hangerő   

  szabályzóval, AAB, REC/SEC 

  gombbal 

 

• Támogatott formátumok: BMP, 

JPEG, PNG, GIF animated, Midi, 

iMelodyWave, AMR 

•  Hi-Fi és polifónikus 

 csengőhangok, háttér és 

  csengőhang letöltés 

 
TOLATÁS 

• Tolatási módba kapcsolás 

csoporthívás kikapcsolással 

(REC/SEC aktiválással) 

• Tolatási menü regisztrációs 

lehetőséggel 

• Konfigurálható helyben hallható 
LAS hang  

• Kapcsolatbiztosító jel (LAS) 

rendelkezésre áll tolatási pont-pont és 

csoporthívás esetén  

• LAS a tolatási manőverekhez 

vagy gurítódomb használathoz 

• Ébresztő diszpécser hívás 

GSM-R FUNKCIÓK 

• ASCI (VGCS,VBS) 

• REC 

• eMLPP 

• EIRENE 

• Funkcionális címzés 

• Tolatási üzemmód 

• Hívás visszaigazolás 

• Egyedül dolgozó védelmi 

alkalmazás (550R készülékben) 

 
ADATSEBESSÉG 

• Legnagyobb letöltési sebesség: max. 
85,6kbps 

• Legnagyobb feltöltési sebesség: max. 
42,8kbps 

 
FREKVENCIASÁVOK 

• GSM:900 és 1800MHz 

• GSM-R: 876-915MHz uplink 

921-960MHz downlink 

 
TANÚSÍTVÁNYOK 

• CE,RoHS 

• Szolgáltató&vasút: igény szerint 

• IP osztály: IP65 

 
MŰKÖDÉS 

• Teljesítmény: 2W 

 
HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY 

• -20 - +55°C 

 
CSATLAKOZÁS 

• USB: 1 

• Bluetooth 

• SIM+ opció 

 
HELYMEGHATÁSOZÁS 

• GPS opció 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALKALMAZÁSOK 
 

     Privát hálózati kommunikáció   

    vasúti munkákhoz: 
 

 Beszédszolgáltatások prioritás 
kezeléssel 

 Vészhívás 

 Csoporthívások, körözvényhívások 

 Föld-vonat kommunikáció 

 Vonal melletti kommunikáció 

 Általános személyi kommunikáció 

 Vonat tolatási használat 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
LEVEGŐINTERFÉSZ 

• GPRS Class10 

 
AKKUMULÁTOR 

• Li-ion 2600mA 

• Beszéd: 7 óra 50 perc 

• Készenlét: 450 óra 

 
FORMA 

• Robusztus normál, színes kijelző 

176 x 220 pixel 

• Súly: 230g akkumulátorral 

• Méret: 142 x 60 x 30 mm 

 

 
A Sierra Wireless vezető a vezeték nélküli gép-gép (M2M) közlekedési megoldásokban. Partnere egy elismert múlttal rendelkező 

cégnek és elkötelezett a vasúti megoldások felé. 
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