SP5025
Transmissor FM - 25W

RÁDIO COMUNITÁRIA COM TECNOLOGIA
O Transmissor FM de 25W Banda Larga – SP5025 Agile para rádio comunitária foi desenvolvido com a mais alta
tecnologia existente no mercado, com a exclusiva tecnologia ALWAYS ON AIR, uma inteligência
microcontrolada por software que permite que sua emissora fique sempre no ar, mesmo nas condições mais
adversas, como incidência de potência refletida, altas temperaturas, além de outras.
Equipamento composto por um módulo de 25W, compacto, robusto e de altíssimo desempenho que
proporciona à sua emissora segurança, eficiência e alta qualidade de transmissão.
Facilidade de operação através do painel frontal em LCD e teclas de fácil navegação que permitem navegar pelas
leituras do equipamento verificando sua condição de operação e os 10 (dez) últimos alarmes ocorridos com
informações de data, hora e causa da ocorrência, acesso ao menu de configurações que permite o ajuste de
frequência na faixa de 76,0MHz a 108MHz e potência de operação de 0 a 25W ou zerá-la, estes ajustes são
protegidos por um jumpeamento interno e por uma senha que é de uso exclusivo do proprietário da emissora e
ou engenheiro responsável.
Visando proporcionar comodidade e facilidade este equipamento possui entradas MPX para transmissão
estéreo, entradas de áudio em L e R com conectores tipo P10 (fêmea), pode ser habilitado para transmissão
monofônica ou estereofônica dependendo da configuração de compra. Estas configurações são: SP5025
mono, SP5025 com gerador de estéreo e o SP5025 com gerador de estéreo e processador de áudio com placas
internas adicionadas conforme cada configuração.
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SP5025 - Transmissor FM de 25W

Supervisão e Controle

Características Gerais
Potência de saída (nominal)
Faixa de Frequência

0W a 25W - Steps de 1W
87,5MHz a 108,0MHz
100kHz

Estabilidade de Frequência

< ±200Hz @ 0°C a 70°C

Conector de Saída
Impedância de saída
Tipo de Modulação
Capacidade de Modulação
Tipo de Emissão
Pré-ênfase

< - 70dBc

Medidas

corrente total e individual, potências
direta e reﬂetida.
Potência reﬂetida, sobrecorrente,
lock, sobretemperatura,
potência baixa

Alarmes

UHF
50Ω

Potência reﬂetida, sobrecorrente,

Proteções

sobretemperatura, sobretensão, lock

FM Direta
±150kHz
Monofônica: 180KF3EGN /

Digital com retenção de pico, 5% de
Indicador de Modulação

precisão, entre 5% a 125% de

Estereofônica: 256KF8EHF
75uS (FCC)

Ruído de Modulação assíncrona

LCD 16x2
Temperatura, tensão total e individual,

76,1MHz a 87,5MHz (faixa estendida);

Incremento de frequencia
Atenuação de harmônicos e espúrios

Display

modulação
Reduz a potência de saída para 0W.

Falta de Lock

Min. 55dB abaixo de 100% de

Travamento automático via ALC.

modulação AM, com sinal de 400Hz e

Via painel frontal; protegido por senha

Programação de frequência

e jumper interno

75uS de dê-ênfase
Min. 53dB abaixo de 100% de
Ruído de Modulação síncrona

modulação AM, com 75uS de dêênfase, usando ﬁltro passa altas em
400Hz ( desvio de FM de ±75KHz)

Nível de ruído da portadora

> 60dB com 100% modulação

Relação de ruído FM Estéreo

> 65dB

Controle de potencia

Travamento automático via ALC.

Características Elétricas
Rede Elétrica

85 Vac a 265 Vac

Frequência da Rede

50Hz / 60Hz

Consumo em operação 100%

60W

Entrada Mono (Opcional)

0dBm / 2,2Vpp - Conector BNC fêmea

Fontes de alimentação

Entrada RDS e MPX

0dBm / 2,2Vpp - Conector BNC fêmea

Fator de potência

> 0,97

Entrada SCA

0dBm / 2,2Vpp - Conector BNC fêmea

Rendimento

71,40%

Chaveada de 50 Vdc @ 5A

Carga Térmica

120 BTU/h

Gerador de Estéreo e Processador de Áudio
Tipo

Interno

Resposta em frequência
Atenuação do ﬁltro de áudio
Pré-ênfase

< 3dB @ 30Hz a 15kHz - Conforme préenfase
> 60dB @ 19KHz
75uS

Distorção harmônica total

< 0,5% @ 50Hz a 15KHz

Relação Sinal/Ruido

> 70dB @ 30Hz a 15kHz

Entradas esquerda e direita
CMRR

Balanceadas, 10kΩ//100pF - Conector
Canon fêmea
> 70dB

Características Ambiente de Operação
Altitude de Operação

4000m máx.

Temperatura de operação

Recomendada 20°C / máx. 40°C

Umidade relativa

Até 95%

Refrigeração dos Ampliﬁcadores de
Potência

Forçada a ar

Características Mecânicas
Peso (kg)

5,5

Dimensões (A x L x P) mm

44 x 482 x 453,5

Sistema de compressão/expansão
Controle Automático de Ganho (AGC)

realimentado com ataque e
relaxamento otimizados internamente

Faixa de correção de ganho

24dB (± 12dB)

Processamento nas bandas

Filtros lineares e compressor/expansor

Limitador de pico/Clipper de saída
Nível de saída
Subportadora piloto

Com ajuste e relaxamento otimizados
internamente
De -6dBu a +6dBu com ajuste externo
19kHz ±1Hz - Nível de -20dBu para
nível de saída de 0dBu

Separação de canais

> 60dB

Supressão da subportadora 38KHz

> 60dB

As especificações estão sujeitas a alterações. Para uma lista completa das especificações atualizadas visite nosso site: www.teletronix.com.br
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