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Utbildning

Produkter

Support

Tillbehör

Tjänster

Swedish Radio Supply

Helhetsleverantör

Swedish Radio Supply AB är ett kvalitets-

support och utbildning samt anpassa appli-

Produkter

och miljösäkrat företag (ISO9000/1400) som

kationer och produkter för våra kunders spe-

grundades 1967 och har sedan dess jobbat

ciella krav. Teknikavdelningens höga kompe-

med radiokommunikation. Vi är generala-

tens och snabba servicetider är således en

gent för Icom i Skandinavien och distributör

viktig del i vår strävan att vara en ledande

av Sepura, DAMM och Frequentis i Sverige

helhetsleverantör.

I vår produktportfölj hittar man en rad
välkända varumärken där vi också erbjuder fullservice och support. För att kunna
erbjuda en helhetslösning krävs ett stort
nätverk av samarbetspartners. Det har vi!

men jobbar också med en rad andra välkända och stora leverantörer.

Vår starka organisation i kombination med
ett heltäckande partner- och leverantörsnät-

SRS föddes ur ett genuint intresse för radio-

verk ger oss en särställning på den nordiska

kommunikation. Detta intresse har allt sedan

marknaden. Vi är ett företag som alltid finns

starten kommit att prägla hela vår verksam-

nära dig.

het. Verksamheten och produktutbudet har

SRS är en helhetsleverantör med rätt le-

hela tiden breddats och vi är idag en av de

verantörer, rätt distributionskanaler och rätt

viktigaste spelarna inom radiokommunika-

partnernätverk. Det tillsammans med motive-

tion på den nordiska marknaden. Vi jobbar

rad personal som besitter högsta kompetens

både med analoga och digitala lösningar för

klarar vi att leva upp till vår affärsidé - ”Att

att kunna förse alla kunders behov.

tillhandahålla kommunikationsutrustning och

SRS ingår i VHF Group som är en internationell koncern med säte i Oslo. Fokus

därtill hörande tjänster. Allt av högsta kvalitet
och funktion.”

för koncernen är hundra procent inriktat på
radiokommunikation. Tillsammans med de
olika systerföretagen har vi verksamhet och

Omsättning 298 MSEK (2012)

ett heltäckande partnernät i Sverige, Norge,

Antal anställda är 51 personer

Danmark och Polen samt exklusiva avtal

Huvudkontor i Karlstad, filialkontor i

med övriga nordiska länder och Baltikum.

Stockholm och Halmstad

Något som ger dig som rör dig över gränserna unika möjligheter. Idag är vi den mest

Tillbehör
Vårt tillbehörssortiment är både stort och
noga utvalt. Då vi har kunder med högt
ställda krav krävs det att vi kan erbjuda
ett brett spektra av högkvalitativa tillbehör. Vi levererar både originaltillbehör
samt specialanpassade tillbehör efter
kunders önskemål. I vårt eget tillbehörsmärke ProEquip hittar ni robusta och genomtänkta tillbehör som passar de flesta.

Tjänster
Utveckling av nya innovativa tjänster är
ett konstant pågående arbete för oss.
Flexibilitet och lyhördhet för våra kunders
krav i kombination med vår egen kompetens gör att vi ser en rad möjligheter att
underlätta för våra kunder.

Support
För vår del innefattar support en hel del.
Det kan givetvis vara att svara på enkla
frågor till mer tekniskt avancerade frågor
men det vi prioriterar är tillgänglighet och
kompetens för våra kunder.

framgångsrika och därmed marknadsledan-

Utbildning

de leverantören till Rakel med stora kunder

Vi jobbar aktivt med utbildningar för våra
kunder. I vårt utbud finns både schemalagda kurser och kundanpassade utbildningar.

över hela landet och i alla segment.
Service, support och egen utvecklingsavdelning är en central punkt i vår verksamhet.
Det ger oss en plattform där vi kan ge full

Sepura

Sepura Service Center
Level 3

Sepura hårdtestar sina
terminaler

Sepura är världens enda nätverksobero-

Swedish Radio Supply har tillsammans

Sepura erbjuder det mest kompletta pro-

ende leverantör av TETRA-terminaler och

med Sepura genomgått en certifie-

duktsortiment som finns på marknaden, spe-

samtidigt en av totalt tre ledande aktörer

ringsprocess där man noggrant tittat

ciellt beträffande tillgängliga frekvensband,

inom denna marknad. Sepura erbjuder

på berörd personals kompetens, utrust-

språkkompabilitet och funktioner. Bland alla

det mest kompletta produktsortiment som

ning samt logistik. Ett antal personer av

Tetraleverantörer så är Sepuras teminaler

finns på marknaden, speciellt beträffande

vår personalstyrka har genomgått en

unika då de fungerar i alla Tetranät. Detta har

tillgängliga frekvensband, språkkompabili-

grundlig utbildning hos Sepura i Eng-

bidragit till att över 800 organisationer i mer

tet och funktioner. Bland alla TETRA-leve-

land. I samband med uppbyggnaden

än 90 länder, använder Sepura.

rantörer så är Sepuras teminaler unika då

av Service Centret anpassade vi våra

de fungerar i alla TETRA-nät. Detta har bi-

lokaler och investerade i ny serviceut-

dragit till att över 800 organisationer i mer

rustning.

än 90 länder, använder Sepura.

Servicecentret i Karlstad är det tredje i

Bland Sepuras kunder hittar man orga-

världen godkänt för Level 3-service och

nisationer som Polis, Räddningstjänster,

vi känner oss stolta över förtroendet från

Ambulanser, Militär och företag inom trans-

Sepura. Vi kan på ett enkelt och mer

port. Sepuras terminaler hjälper dessa

effektivt sätt tillgodose kundens behov

organisationer att hantera sin radiokom-

av snabb service. Alla servicearbeten

munikation på ett effektivt och säkert sätt.

tillhandahålls av oss i Karlstad när det

Sepura har tagit på sig att vara ledande

gäller länderna Sverige, Danmark, Nor-

inom utveckling och användning av TE-

ge, Finland och Island. Level 3-service

TRA-produkter samt att hela tiden leverera

innebär också att i princip alla typer av

ett förstklassigt stöd till alla kunder.

serviceärenden kan hanteras lokalt i

Sepura har mer än 250 personer anställda vid sitt huvudkontor i Cambridge, England och man kompletterar detta med ett
antal säljkontor runt om i världen. Totalt arbetar mer än 75 säljpartners med Sepura, vilket
inkluderar såväl lokala distributörer som globala systemintegratörer och nätoperatörer.
Sepura driver utvecklingen av TETRA-standarden och är en framstående medlem av
internationella organ som t ex TETRA Association Board och ETSI TETRA kommittéer.

Karlstad.

SE SEPURA HÅRDTESTA
SINA TERMINALER HÄR.
WWW.SEPURA.SE/TEST

SEPURA

STP9000-serien
De bärbara terminalerna i Sepura STP9000-serien har ärvt alla de marknadsledande egenskaperna hos Sepura STP8000-serien, men tar det hela ett steg längre
med en ny generation mycket innovativa funktioner.
STP9000-serien har, liksom alla Sepura-lösningar, konstruerats utifrån användarens perspektiv. STP9000 är byggd
för att klara användning under tuffast tänkbara förhållanden, samtidigt som den erbjuder funktioner som saknar
motsvarighet på Tetramarknaden. STP9000 sätter även en ny standard för uppdragskritiska bärbara terminaler.

Robust och IP67-klassad (dränkbar 1 meter 30 minuter)
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STP9200

STP9100

STP9000

Alla existerande tillbehör från STP8000-serien passar STP9000

SEPURA STP9000/STP9100/STP9200
STP9000
Den funktionsspäckade flaggskeppsmodellen i serien, med stor
färgskärm och fullständigt tangentbord.

STP9100
STP9100 är framtagen för användare som har behov av många
av de viktiga fördelarna med STP9000, men som vanligtvis endast
behöver använda ett begränsat antal av radions alla funktioner.

STP9200
STP9200 använder sig till stor del av samma tekniska
plattform som flaggskeppsmodellen STP9000, inklusive IP67skyddsklassen. STP9200 riktar sig främst till användare som
söker en instegsmodell.

Viktiga egenskaper STP9000-serien
Nödsamtalsknapp

Kraftfull högtalare

Praktisk placering och lätt att aktivera, samtidigt som den är

Den stora, ergonomiskt utformade högtalaren ger ett starkt och klart

skyddad mot oavsiktlig användning.

ljud även i de bullrigaste miljöer.

Stor färgdisplay

Radio Manager

Intuitivt användargränssnitt

Stöd för Sepuras marknadsledande programvaror inklusive

Vrid och zooma

Radio Manager och Radio Manager 2

Smart displayteknik gör att användarna kan visa bilder som lagras

Frekvenseffektiv DMO-repeterare (tillval)

på Micro SD-kortet på skärmen i ett format och med en orientering

SDA-stöd (applikation)

(stående/liggande) som passar de egna önskemålen.
Stor, taktil “Tryck och prata”-knapp
Kan aktiveras med handskarna på och är placerad på sidan av
radion, rakt under en snabbvalsknapp.
Haptisk teknik
Tekniken skapar en fysisk rörelse som känns i handen.
Stöd för lagring av information på Micro SD-kort
Visning av missade händelser

Robust och IP67-klassad
Innovativ konstruktion, ett slitstarkt hölje och tätning runt om
resulterar i en IP67-kapsling, vilket innebär att STP9000-serien
lämpar sig för användning även i de mest krävande och
fuktiga miljöer. IP67 innebär dränkbar 1 meter i 30 minuter.
Ljuskänslig display för bra kontrast även i solsken
Marknadsledande krypteringslösningar
Integrerad Bluetooth™-funktion

Kontaktskydd
Ny, innovativ hårdvara skyddar tillbehörskontakten mot korrosion
orsakad av saltvatten och exponering för saltdimma.

Alla tillbehör från STP8000-serien passar

Högkänslig GPS
Kraftig tillbehörskontakt
Den mycket robusta kontakten garanterar en helt pålitlig anslutning
av tillbehör ur det breda tillbehörssortimentet.
Man Down-funktion för personlig säkerhet
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STP8000-serien
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STP8100

STP8000

STP8000 är en av marknadens mest robusta
handportabla Tetraterminal. Designad och
konstruerad för att uppfylla industristandarden
IEC529 IP55. STP8000 kombinerar hög
uteffekt, klart ljud och en stor lättläst display
vilket ger en superb användarupplevelse.
Anslutningskontakten på sidan av terminalen
ger möjlighet att skruva fast tillbehör för bästa
möjliga funktionalitet. Det finns en mycket bred
produktflora av passande tillbehör som ger
unika lösningar för vanliga driftsbehov.

Displayen på STP8000 har en yta på 6 linjer
med 24 tecken/rad och med den högupplösta
vidvinkeldisplayen är bland den största och
vassaste displayen på marknaden för handburna Tetraterminaler.
STP8000 är utrustad med en högkänslig,
prisvinnande GPS för mottagning av extremt
låga GPS-signaler. Det innebär att man kan
få ut exakta GPS-data även inne i byggnader
eller på andra svårtillgängliga platser.

STP8200

SEPURA

SEPURA STP8000/STP8100/STP8200
STP8100 har i grunden samma prestanda
och funktionalitet som STP8000 med skillnaden att den saknar full knappsats. Detta kan
vara bra för användare som vill ha en terminal
med färre knappar och kanske enbart använder sig av gruppanrop då man ej behöver slå in
individnummer.

STP8200 kombinerar robusthet och höga
prestanda med ett slimmat användargränssnitt.
STP8200 har utformats för att erbjuda
en kostnadseffektiv lösning till en bred användarkrets, från enkel kommunikation till
avancerade radiofunktioner med ökad person- och informationssäkerhet.
STP8200 har precis som STP8000 1,8 watts
uteffekt och möjlighet till GPS, Man Down och
E2E-kryptering.

Fördelar STP8000/STP8100

Fördelar STP8200

1,8 W uteffekt

1,8 W uteffekt

Förbättrad räckvidd i TMO och DMO

Förbättrad räckvidd i TMO och DMO

GPS och Man-Down alarm

GPS och Man-Down alarm

Ökad säkerhet för användaren genom automatisk detektering av

Ökad säkerhet för användaren genom automatisk detektering

rörelse och position

av rörelse och position

DMO Repeater

DMO Repeater

Ökat utbud och tillförlitlighet i DMO för röst och datasamtal

Ökat utbud och tillförlitlighet i DMO för röst och datasamtal

IP55

IP54

Mycket bra skydd mot vatten och damm

Bra skydd mot vatten och damm

Micro SD-kort

Radio Applikationer

Minneskort med upp till 4 GB, för ex dokumentlagring och

Ökad produktivitet och effektivitet hos användaren

applikationer

E2E-kryptering

Integrerad Bluetooth™

Smartcard”-baserad E2E-kryptering

Trådlös röst-och dataanslutning

Radio Manager

E2E-kryptering

Stöd för Sepuras marknadsledande programvaror inklusive

Smartcard”-baserad E2E-kryptering

Radio Manager och Radio Manager 2

Radio Manager

Stort urval av tillbehör

Stöd för Sepuras marknadsledande programvaror inklusive Radio

Brett sortiment av tillbehör från marknadsledande tillverkare

Manager och Radio Manager 2
Stort urval av tillbehör
Brett sortiment av tillbehör från marknadsledande tillverkare
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TILLBEHÖR
ANTENNER

STP-Antenna

STP-Antenna

STP-Antenna

Covert Antenna

Antenn
410-430 MHz
8 cm

Antenn
380-400 MHz
8 cm

1/4-vågantenn
380-430 MHz
15 cm

T-wire antenn
60 cm kabel
SMA-kontakt

300-00662

300-00661

300-00418

47089

Antenna Adapter

Antenna Adapter

Antenna Adapter

SMA till BNC

SMA till FME

SMA för Crimp
RG58

69131

67059

69544

BATTERIER
STP Battery Hi-Cap

STP Standard Battery

STP Battery Midsize

1880 mAh Li-Pol
87 g, 17,3 mm djup
> 18 tim (5:20:75)*

1260 mAh Li-Pol
61 g, 13 mm djup
> 12 tim (5:20:75)*

1400 mAh Li-Pol
66 g, 16,5 mm djup
> 14 tim (5:20:75)*

300-00635

300-00634

300-00631
* Drifttid = sänding: mottagning: stand by

STANDARDLADDARE
För laddning av radio
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För laddning av radio + lösa batterier

För laddning av lösa batterier

Personal Rapid
charger

In-Car charger

1+1 Battery charger

6+6 Battery charger

12 Way Battery
charger

24 Way Battery
charger

Personlig 220V
laddare +
kabel

12V snabbladdare
för bruk i fordon

Ladda radio + ett
extra batteri

Ladda 6 radio + 6
extra batterier
+ AC-kabel

12-facksladdare
för lösa batterier
+ AC-kabel

24-facksladdare
för lösa batterier
+ AC-kabel

300-00382

300-00818

300-00385/687

300-00386/687

300-00381/241

300-00384/687

Headset

STP8000/STP9000-serien

HEADSET För direktanslutning till radion
PRO-P262 STP
High-End Inline mic

Stereoheadset
cellphone, rubber
tip

Stereoheadset
cellphone

Noise Cancelling
Noise Cancelling
är idealiskt för
personer som arbetar
i extremt bullrig miljö
så som exempelvis
sportarenor.

1-Wire med högpresterande mikrofon
och öronmussla

Stereoheadset
delbart, gummitiphögtalare

Stereoheadset,
delbart, standard
högtalare

29132

45475

71752

PRO-P180 STP

PRO-P280 STP

PRO-P600 STP

PRO-P680 STP

Mini-PTT med
inbyggd mikrofon +
luftslang

2-wire med noisecancelling mikrofon/
PTT+ luftslang

1-wire robust
mikrofon/PTT +
öronmussla

1-wire robust
mikrofon/PTT +
luftslang

29280

29223

29298

45476

PRO-P780RB STP

PRO-P580LWO

PRO-P480LWB STP

Robust headset
kraftig PTT på sladden
fungerar i full duplex

Lättheadset
öronmuff-högtalare,
PTT på sladden

Lättviktsheadset med
PTT på sladden

29262

29265

64302

Anders tipsar!
Förenklat handhavande
Användarprofiler
På Sepuraterminalerna går det att
programmera med upp till 10 st
användarprofiler. Dessa profiler styr
t.ex. ljudnivåer och indikeringstoner
som ska användas på terminalen.
Indikering på vilken användarprofil som
används visas i övre högra hörnet.

Anders tipsar!

LICENSER
600-00008 Repeater SW H-held
600-00031 ManDown Licence for STP
600-00034 E2EE Licence for Sectra

Förenklat handhavande
Meny-och talgruppsbytestangent
För att förenkla handhavande på STP
och SRG3900 kan tangenterna under/
vid display programmeras för snabb
access till meny och talgruppsbyte.
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Öronmusslor och monofoner
ÖRONMUSSLOR
Earhook EM2 RAC

För direktanslutning
till radio

Acoustic airtube
STP

Öronmussla med
bygel och 90 cm
kabel

Luftslang med
spiralkabel och
sidokontakt

300-00580

71201

Anders tipsar!
Radioapplikationer
I Sepuras terminaler är det möjligt att skapa
radioapplikation för att t.ex. hantera SDS-formulär.

Anders tipsar!
Med Sepura originalmonofon kan du använda
funktionsknapparna som soft-key. T ex
volymjustering och snabbanrop.

MONOFONER
PRO-SP480 STP

RSM Advanced
37 cm

RSM Advanced
60 cm

Kompakt med
larmknapp,
3,5 mm uttag

Funktionstangenter,
3,5 mm gängat uttag

Funktionstangenter,
3,5 mm gängat uttag

29480

300-00734

300-00733

PRO-SP680 STP

RSM Basic

RSM with antenna
connector

Robust monofon
med ledljus, larmknapp
3,5 mm uttag

Standardmonofon
3,5 mm gängat uttag

Funktionstangenter,
antenn + 3,5 mm
gängat uttag

29680

300-00389

300-00388

LED

ÖRONMUSSLOR TILL MONOFONER
3,5 mm vinklad kontakt
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3,5 mm rak gängad kontakt

PRO-AT35L

PRO-D30L
Earhanger

PRO-C30L
Earhanger

PRO-C30 STP

Airtube to Sepura
Speaker

Luftslang
med 3,5 mm kontakt

Öronmussla med
bygel runt örat
3,5 mm kontakt

Öronmussla med
bygel bakom örat
3,5 mm kontakt

Öronmussla med
bygel, gängad
3,5 mm

Luftslang, gängad
3,5 mm kontakt

29206

29149

29147

29230

29165

Fästen, skydd och väskor

STP8000/STP9000-serien

VÄSKA OCH KLICK FAST-FÄSTE
Rugged leather
case w. Klick Fast

Klick Fast
stud Kit

Läderväska
med snabbfäste

Klick Fast-fäste för montering direkt
på radio

300-00439

300-00718

FÄSTEN

ÖVRIGT
Screenprotection

Anders tipsar!

Tag holder for
chest or belt

Screw on dock

Belt Clips

Väskfäste för
bröstklaff eller livrem,
35 mm

Tygfäste

Bältesklips

71900

60295

300-00442

Tagholder for belt

Leather belt loop
(long)

Leather belt loop
(short)

Fäste för Sepurahölster, 38/50/60 mm
bältesbredd

Bältesdel,
lång variant

Bältesdel,
kort variant

71608/71609/71615

60294

60292

Klick fast personal
issue kit (6 docks)

Screw on dock

Open universal
radio case

Snabbfäste,
6-pack med olika
modeller

Skruvbart fäste för
montering i t.ex.
fordon

Öppen väska med
bältesfäste

300-00012

60293

91018

Front panel, blue, red, yellow, green

Aquapac small
radio case

Displayskydd

Frontpaneler i olika färger

Vattentät väska

72280

45470/ 45471/ 45472/45480

28400

Förläng livslängden på din radio med ett
praktiskt och lättmonterat displayskydd!
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Bygg din egen lösning

1

Din radio
Våra kompletta lösningar från
ProEquip bygger på att du använder en standardiserad 2,5
mm anslutning där du enkelt
kan skifta mellan olika mikrofon-/högtalarenheter.

2

Välj PTT-lösning
Det finns en rad olika PTT-alternativ att välja mellan till
din radio. Vill du ha en vanlig klassisk PTT skall du välja
PRO-PTT Box. Föredrar du en finger-PTT kan PRO-2
Wire användas. Finns behovet för en trådlös PTT har vi
den lösningen också. Alla PTT-enheter har en 2,5 mm
honkontakt som du kan ansluta ett valfritt tillbehör till.

PRO-PTT Box 25STP

2

PTT

Robust PTT box,
40 mm i diameter

1

71623

PRO-2 Wire STP incl finger PTT

1

PTT

1

2

2
PTT

2-splitkabel inkl. finger-PTT

60288

Wireless Big
PTT

PRO-1 wire STP adapter 2 x wireless PTT

Trådlös stor PTT

1-wire för anslutning av headset inkl
2 st trådlösa PTT

29460

29447

Wireless standard
PTT

PRO-1 wire STP adapter 2 x wireless PTT
Smart sense-function*

Anders tipsar!
Upplev friheten med trådlös PTT. Trådlös
PTT har många användningsområden.
Varje PTT klarar 100 000 tryck och är
konstruerad för att möta IP65. Detta
möjliggör att den klarar att sitta ute på
exempelvis ett motorcykelstyre.
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Trådlös standard PTT

1-wire för anslutning av headset inkl
2 st trådlösa PTT

29461

29437
* Smart sense-function betyder att du kan använda din
radio som en vanlig radio om inget tillbehör är anslutet.

STP8000/STP9000-serien

3

Välj lämplig mikrofon-/högtalarlösning
Välj bland ett antal ljudtillbehör som alla har en 2,5
mm plugg som passar i den PTT-lösning du valt.
Flexibiliteten i systemet gör att du kan ha olika lösningar t ex beroende på vilka arbetsuppgifter du har
under dagen. Du kan också använda dig av samma
ljudtillbehör till olika radioapparater.

3

PRO-LWO
Single 25L

PRO-LWO
Double 25L

PRO-Survelliance
25L

PRO-BONE 25L

PRO-LWB 25L

Lättheadset
med en högtalare

Lättheadset
med två högtalare

Luftslang med
myggmikrofon

Öronmikrofon, mik +
högtalare i samma
enhet

Lättviktsheadset med
en noise-cancelling
bommikrofon

72240

72241

29214

29213

64228

Stereo Headset
25L-standard

Stereo Headset
25L-rubbertip

2
1
Phonak ComCom
Headset

Proffsheadset
med en bullerdämpad
mikrofon, formgjuten

Stereoheadset,
delbart med
standardproppar

Stereoheadset,
delbart med
gummiproppar

72216

60280

60281

Stereo Headset 25LiPhonetype rubbertip

Stereo Headset 25LiPhonetype standard

iPhonetyp av
headset med
gummiproppar

iPhonetyp av
headset med
standardproppar

60221

60220

PRO-Survelliance
25L, Peltor plug

PRO-Survelliance
25L, c-shell

Noise Cancelling
Noise Cancelling
är idealiskt för
personer som arbetar
i extremt bullrig miljö
så som exempelvis
sportarenor.

2.5 MM KONTAKT

1-WIRE DONGLE

MIKROFON

Headset med
inline mikrofon och
Peltorkontakt

Headset med
inline mikrofon och
c-shell öronmussla

29228

29226

HEADSET

TRÅDLÖS PTT
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Utrustning för räddning/brand
HIROSE SYSTEM
Hirose System

PRO-PTT Robust
box Savox 12-pin

Savox 100M+ Cable,
12-pin Hirose conn.

Adapter för snabb
anslutning av tillbehör 12-pin till STP8000

Stor PTT (7x9 cm) för
Savox tillbehör med
Nexus

Savox 100M+ kabel
för värmeskyddsstrumpa

29164

29395

64382

Robust lösning för krävande användare som vill ha möjligheten att
enkelt kunna byta tillbehör med fortsatt höga krav på hållbarhet. Den
12-Poliga Hirose adaptern har blivit en industristandard i många länder.

NEXUS-LÖSNINGAR för Peltor-tillbehör
Savox C-C500 PTT
Peltor

PRO-PTT Robust
box Peltor

PRO 1-wire STP
dongle 2x wireless PTT, Peltor

Avancerad monofon/
PTT för Peltor
tillbehör

Stor PTT (7x9cm) för
Peltor tillbehör med
Nexus

1-wire för anslutning av Peltor-headset
med 2 st trådlösa PTT

64342

29390

29451

Kontakta oss för mer information om vilka Peltor-produkter du kan använda till våra Nexuslösningar.

NEXUS-LÖSNINGAR för Savox-tillbehör
PRO-PTT Robust
box Savox

Savox C-C500 PTT

Savox HC-1
Helmet-Com

Stor PTT (7x9cm) för
Savox-tillbehör med
Nexus

Avancerad monofon/
PTT för Savoxtillbehör

Hjälmgarnityr HC-E
skallbensmikrofon/
högtalare

29391

64365

64310

Kontakta oss för mer information om vilka Savox-produkter du kan använda till våra Nexuslösningar.

MASKGARNITYR
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Savox 100 M+ Cable
heatresistant, metal

Savox 100M+
Communication unit
w. sound tube

Savox 100M+ kabel
med metallstrumpa

Savox 100 M+
inkl talrör

64324

29138

Car Kit

STP8000/STP9000-serien

MONTERINGSDETALJER
FÖR STP CARKIT

STP CARKIT

Handset for Car Kit

Handsfree Kit

Fist Microphone
for CarKit

Handsfreesats för AIU
mikrofon+PTT,
3,5mm kontakt

Handmikrofon för
fordonsinstallation

Telefonlur för
fordonsinstallation

300-00085

300-00571

300-00492

Speaker
Microphone

Antenna kit for
Car Kit

SRG Loudspeaker

Installationssats för fordon exklusive
ljudtillbehör

Handmikrofon med
högtalare för fordonsinstallation

Yttre antenn för
Car Kit

Fordonshögtalare
100 cm kabel

300-00797

300-00444

RPS401

300-00719

Car Kit exkl. audio accessories

ÖVRIGT
Basic Car Kit
RF lead. direct
connection

Basic Car Kit
direct connection

Stalk PTT with jack
plug connector

Vehical holder for
speaker microphone

Loudspeaker
extension lead 5 m

Fordonssats med
antennanslutning,
öppna ändar

Fordonssats
öppna ändar

Svanhals-PTT

Hållare för
handmikrofon

Förlängningskabel
för högtalare

300-00837

300-00870

49936

89230

300-00082

Basic Car Kit
RF lead. Cig lead
connection

Basic Car Kit
cig lead connection

Anders tipsar!
Snabbgrupper
Fordonssats med
antennanslutning,
cigg.plugg

Fordonssats
cigg.plugg

300-00839

300-00655

Sepuraterminalerna kan
programmeras med snabbtalgrupper
på funktionstangenterna men
även vilken talgruppradio som
ska starta vid påslag. Dessa
snabbtalgrupper kan programmeras
från användargränsnittet. Det är
användbart i organisationer som
vill använda samma grundkodning
på terminalen men har olika krav
på startupp eller snabbtalgrupp
beroende region eller användare.

17

Laddare
MOBILA LADDARE
MB-STP Passiv
mobile holder

MB-STP Active
holder open end

MB-STP Active
holder Cig-plug

NATEK 2-slot battery
charger for vehicles

NATEK CL272L 2slot battery charger

NATEK CL272L 2slot battery adapter

Passiv hållare för
fordonsmontage

Fordonsladdare med
öppna ändar, 11-30V

Fordonshållare med
cigg.plugg, 11-30V

Natek 2-facksladdare
komplett för STPbatterier, 11-30V

Natek 2-facksladdare
inkl. fästplatta 11-30V

Natek 2-fackshållare
för STP-batterier

89291

89294

89292

SET117

88278

88277

Car charger WTC681

Vehical holder for
speaker microphone

Console mount
L-shaped for 2 radio
holders

Console mount
L-shaped for radio
holder

NATEK CL271L
one slot charger

NATEK battery
adapter for STP

Robust laddare för
STP 11-30V
öppna ledare

Fordonshållare för
monofon

Fäste för 2 st MB
hållare/laddare

Fäste för 1 st MB
hållare/laddare

Batteriladdare inkl
strömkabel och
fästplatta, 11-30V

Hållare för batteri
till STP

47684

89230

89295

89293

71399

88274

För strömförsörjning, DC-kablage och andra laddtillbehör kontakta SRS kundtjänst för mer information.

STATIONÄRA LADDARE
För laddning av radio
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För laddning av radio + lösa batterier

För laddning av lösa batterier

NATEK 12 slot
battery charger

12/24V Cabel w.
cig-plug for Natek

1+1 Battery charger

6+6 Battery charger

12 Way Battery
charger

24 Way Battery
charger

Natek 12-fack för lösa
batterier, väggfäste,
220V nätdel

Cigg-kabel för Natek
12-facksladdare
12-24V

Ladda radio + ett
extra batteri

Ladda 6 radio + 6
extra batterier
+ AC-kabel

12-facksladdare
för lösa batterier
+ AC-kabel

24-facksladdare
för lösa batterier
+ AC-kabel

88282

29181

300-00818

300-00384/687

300-00385/687

300-00386/687

Reservdelar och tillbehör
Eartip for airtube

Eartip foam
noisereducing

STP8000/STP9000-serien

Finger PTT 3,5 mm
30 cm cabel

Finger PTT 3,5 mm
150 cm cabel

Airtube with eartip

Airtube with eartip
bayonet connector

Gummipropp för
luftslang

Öronpropp för
luftslang, bullerdämpande

Finger-PTT
3,5 mm 30 cm kabel

Finger-PTT
3,5 mm 150 cm kabel

Luftslang med vinkel
2 proppar

Luftslang med vinkel
2 proppar,
bajonett-fattning

72242

60254

71627

60285

60276

29294

Open ear inserter,
3-pack Left
(S,M,L)

Open ear inserter,
3-pack Right
(S,M,L)

Open ear insert
3-pack vänster öra

Open ear insert
3-pack höger öra

60278

60279

Open Ear Insert styckbeställning
Art.nr

Benämning

Art.nr

Benämning

72187

Höger Liten (S)

72185

Vänster Medium (M)

72186

Vänster Liten (S)

72184

Höger Stor (L)

71765

Höger Medium (M)

72183

Vänster Stor (L)

SRB8000
SRB8000 är designad för enkel integration
inom tredjepartsprodukter. Det slimmade
formatet gör den enkel att integrera i många
befintliga system. Den erbjuder lösningar
för en rad olika tillämpningar så som automatisk mätaravläsning, mobila datorer,
trafikledningssystem och telemetri.
Full av Tetrafunktioner
SRB8000 är fullmatad med Sepuras Tetrafunktioner. SRB8000 stöder två oberoende
seriella gränssnitt (PEI) portar för anslutning mot applikationer. PEI tillåter 3: e parts
program att skicka och ta emot information i
Tetranät med Multislot paketdata och Status
eller SDS som textmeddelandetjänster.

SRB8000 har fullt stöd av ljudkommunikation i samtliga trafikfall, individsamtal i simplex
eller duplex, gruppanrop, larm och broadcast,
vilket gör den idealisk för larmanrop, test och
servicesamtal i en integrerad systemlösning.
SRB8000 har stöd för både Trunked och Direct
Mode-drift.
Kommunikationen överförs säkert med krypteringsnivåer som stöds i Tetranäten, SRB8000 stödjer
alla Tetra krypteringsnivåer med TEA1,2,3,4.

SRB8000 passar för inbyggnad och kan användas
för olika typer av applikationer.

SRB8000 har högsta prestanda för att kommunicera i Tetranät, uteffekten är helt anpassningsbart till 1,8 watt i TMO, DMO och kan även användas som en DMO-repeater (frekvenseffektivt).
Givetvis programmeras SRB8000 med Sepuras Radio Manager 2.

Prestanda
1, 8 W uteffekt

50 DGNA talgrupper

2 PEI portar

Scanlistor

LF in och ut

TEA1,2,3,4

TMO

Multislot packetdata

DMO

Larmanrop

Repeater klass 1A

Storlek 125x54x12 mm

9900 talgrupper
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STProtect
Lösning för spårning och lokalisering i inomhusmiljö för ökad
säkerhet och skydd av ensamarbetande.
För organisationer där medarbetarna tillbringar en del eller all sin tid inomhus
har det tidigare varit en stor utmaning att
skydda, lokalisera, övervaka och administrera dem, speciellt för organisationer med
ensamarbetande. En del system kräver
en aktiv åtgärd av medarbetaren, till exempel aktivering av en kontrollpunkt eller
liknande, medan andra system kräver anslutning till ett IP-nätverk eller extra hårdvara som fästs på radion.

STProtect är en mycket innovativ och funktionsrik skyddslösning för ensamarbetande
i inomhusmiljö som även erbjuder åtkomststyrning och resurshantering. STProtect kan
användas tillsammans med bärbara terminaler i Sepura STP8000- och STP9000-serien
och skapar då ett komplett, integrerat kommunikations- och lokaliseringssystem för användare i sektorer där säkerhetsfördelarna
med Tetrabaserade kommunikationslösningar
behövs, men där medarbetarnas säkerhet och
information om var de befinner sig också är av
största vikt

STProtect-lösningen består av
STProtect-aktiverade terminaler – En särskild STProtect-modul finns inbyggd i de bärbara
terminalerna Sepura STP9000, 9100, 8000 och 8100
STProtect-radiofyrar – En serie batteridrivna, IP65-klassade STProtect radiofyrar utplacerade på strategiskt viktiga, användardefinierade positioner på anläggningen
STProtect programvara – En lättanvänd, funktionsspäckad programvarusvit för hantering av
STProtect

Fördelar
Enkel installation utan kabeldragning
Skydda ensamarbetande medarbetare
Styra åtkomsten till vissa områden på
anläggningar
Lokalisera medarbetarna snabbt och enkelt
Konfigurera de enskilda signalfyrarna så att
de uppfyller driftkraven
Styra alla de viktiga aspekterna av
medarbetarnas säkerhet/lokalisering med
hjälp av STProtect-administrationspaketet

Programvarusviten har ett intuitivt användargränssnitt som gör det möjligt för organisationer att ställa in, styra och ändra STProtect-lösningen i en mängd olika aspekter. Till exempel:
Import av våningsplan i byggnader som
ska omfattas
Möjlighet för användarna att placera ut
signalfyrar på de importerade våningsplanen
Anpassning av signalfyrens räckvidd
Skapa kontrollpunkter och ange 		
kontrollrundor för vissa användartyper,
till exempel säkerhetsvakter, underhållsingenjörer m.fl.
Skapande av olika larmscenarion
Inställning av parametrar för
administrationsrapporter
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Kundreferens

Boliden
Tetranät i Aitikgruvan
Koppargruvan i Aitik expanderar, både vad gäller produktion och ytmässigt. Detta ställer stora
krav, inte minst på säkerhet och kommunikation.
Därför har det befintliga Tetranätet, ett Dammmultisitesystem, i gruvan byggts ut, tillsammans
med vår partner Geracom i Gällivare.
Utökningen omfattade två siter och total har
systemet nu sju siter vilket gör det till Sveriges
näst största privata Tetranät.
Boliden använder Sepura STP8000 och
SRG3900 som terminaler i systemet och även
där har kompletteringar med ytterligare terminaler gjorts. Vi är glada över att Boliden ger oss
utökat förtroende och det är kul att på detta sätt
få växa tillsammans med kunden
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SEPURA

STP8X-serien
Genom att ta de viktigaste fördelarna och lösningarna från Sepuras terminalserie och tillämpa dessa för att uppfylla kraven från ATEXanvändare världen över, har Sepura tagit fram
en marknadsledande paketlösning.
STP8X uppfyller inte bara de senaste ATEX-/
IECEx-standarderna, utan ger även användare
inom så vitt skilda marknader som brandväsendet, olje- och gasprospekteringsindustrin, till-

verkningsindustrin, flygplatser och militären
tillgång till exakt de egenskaper och funktioner
som de efterfrågar.
Nya STP8X kan användas i miljöer där det
kan finnas explosiva gaser och damm, vilket
gör att personal kan kommunicera med varandra utan att äventyra säkerheten.

Högst ATEX-klassade radion på marknaden

Fördelar STP8X
1 W uteffekt
Bra räckvidd i TMO och DMO
Klart och högt ljud
Högkvalitativ kommunikation även i bullriga miljöer
Stor, funktionskänslig knappsats
Underlättar handhavande även med stora
handskar
GPS och Man-Down alarm
Ökad säkerhet för användaren genom
automatisk detektering av rörelse och position
DMO Repeater
Ökat utbud och tillförlitlighet i DMO för röst och
datasamtal

STP8X000

STP8X100

IP67
Marknadsledande robusthet
WAP Browser och Micro SD-kort
Ökad produktivitet och effektivitet hos
användaren
Stort sortiment av ATEX-tillbehör
En lösning för alla användare
E2E-kryptering
Smartcard”-baserad E2E-kryptering

ATEX KLASS:
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II 2G Ex ib IIC T4 Gb
(Gas Rating)
II 2D Ex ib IIIC Db IP6x
(Dust Rating)

TILLBEHÖR
BATTERI OCH LADDARE

ANTENNER
Antenna STP8X

Antenna STP8X

Battery

Battery charger

Battery charger 2-6-slot

Antenn för
380-400 MHz
8 cm

Antenn för
410-430 MHz
8 cm

Batteri 1400mAh

Batteriladdare

Multifacksladdare för 2-6 st batterier,
antal fack kan kombineras efter önskemål

300-00883

300-00882

300-00910

300-00904

Kontakta kundtjänst för info

HEADSETS
Throat Mic Headset

Heavy Duty Headset

Lightweight
Boom Headset

Skull Mic Headset

Strupmikrofon

Headset

Lättviktsheadset

Skallbensheadset

300-00851

300-00852

300-00854

300-00855

PTT

VÄSKOR OCH HÅLLARE

Remote Speaker

Remote Speaker

Large button PTT

Case STP8X

Case Klick fast stud
kit

Leather belt loop

Avancerad monofon

Avancerad monofon,
Peltor-kopplad

Stor robust PTT

Väska

Snabbfäste-kit med
olika modeller

Bältesdel

300-00853

300-00990

300-00849

300-00898

300-00911

300-00912
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SEPURA

SRH3900
SRH3900

är en liten, smidig och mycket robust terminal som påminner mer om en GSMtelefon än en kommunikationsradio. SRH3900
är utformad och konstruerad för att uppfylla industristandarden IEC529 IP54.
SRH3900 har en transflektiv TFT-skärm med
hög upplösning som är tydlig vid alla ljusförhållanden, från fullständigt mörker till starkt, direkt
solsken. Skärmen visas i färg när bakgrundsljuset aktiveras, och återgår till en mycket tydlig

(och energisparande) gråskalebild när bakgrundsljuset stängs av.
Användargränssnittet i SRH3900-seriens terminaler är detsamma som för hela Sepuras produktportfölj, vilket minskar behovet av utbildning
och gör att användare kan hantera mobil och
handhållen utrustning på samma sätt.

Fördelar SRH3900
IP54
Högupplöst skärm med 65 000 färger
Fullt integrerad GPS-modul med antenn (SRH3900 sGPS™)
Låsbar, robust tillbehörskontakt
Nödanropsfunktion, med möjlighet till automatisk mikrofonaktivering,
statusmottagare och GPS-positionsrapport (om funktionen är
tillgänglig)
Indikation för ensamarbete
Ljudförbättringar i form av
förstärkning och brusreducering
Komplett menynavigering även under samtal
Enknappsaktivering av upp till tolv förvalda funktioner
Klar för DMO-repeaterfunktion under pågående samtal
(typ 1A-läge som tillval)
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TILLBEHÖR
ANTENNER

SRH3900/SRH3800

SRH-Antenna

SRH-Antenna

SRH-Antenna

Covert Antenna

Covert Antenna

Anntenn för
370-400 MHz
5 cm

Utökad antenn för
368-414 MHz
8 cm

1/4-vågantenn
370-400 MHz
15 cm

Flexibel wire antenn
380-430MHz

T-wire antenn
60 cm kabel
inkl kontakt

310-00001

310-00003

310-00002

300-00410

300-00133

LICENSER
600-00008 Repeater SW H-held
600-00034 E2EE Licence for Sectra

BATTERIER
SRH Battery Hi-Cap

SRH Standard Battery

2000 mAh Li-Pol
105 g, 17,5 mm djup
> 22 tim (5:20:75)*

1230 mAh Li-Pol
72 g, 14,5 mm djup
> 13 tim (5:20:75)*

300-00653

300-00160
* Drifttid = sänding: mottagning: stand by

2-way Vehicle
charger

2-facksladdare
för lösa batterier
i fordon

STANDARDLADDARE
För laddning av radio

300-00290
För laddning av radio + lösa batterier

För laddning av lösa batterier

Personal Rapid
charger

In-Car charger

1+1 Battery charger

6+6 Battery charger

12 Way Battery
charger

24 Way Battery
charger

Personlig 220V
laddare+ AC-kabel

12V snabbladdare
för bruk i fordon

Ladda radio + ett
extra batteri +
AC-kabel

Ladda 6 radio + 6
extra batterier
+ AC-kabel

12-facksladdare
för lösa batterier
+ AC-kabel

24-facksladdare
för lösa batterier
+ AC-kabel

300-00239/241

300-00006

300-00137

300-00138/687

300-00094/687

300-00104/687
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Headset, monofoner och öronmusslor

HEADSET För direktanslutning till radio
GSM-style 1-wire
headset

Stereoheadset
cellphone, rubber
tip

Stereoheadset
cellphone

PRO-P280 SRH

1-wire lösning med
mikrofon och PTT på
sladden

Stereoheadset
delbart,gummitiphögtalare

Stereoheadset
delbart, standardhögtalare

2-wire med noisecancelling mikrofon/
PTT+ luftslang

71783

71759

71756

29235

Noise Cancelling
Noise Cancelling
är idealiskt för
personer som arbetar
i extremt bullrig miljö
så som exempelvis
sportarenor.

MONOFONER

ÖRONMUSSLOR

PRO-SP480 SRHB

Sepura speaker
microphone

PRO-SP680SRH

Kompakt med
larmknapp,
3,5 mm uttag

Funktionstangent,
3,5 mm uttag

Robust monofon
med LED, larmknapp
3,5 mm uttag

29470

300-00017

29670

Acoustic Airtube

PRO-D30L
Earhanger

PRO-C30L
Earhanger

Luftslang med
bajonettfäste

Öronmussla med
bygel runt örat
3,5 mm kontakt

Öronmussla med
bygel bakom örat
3,5 mm kontakt

60275

29149

29147

För direktanslutning till radio

Earhanger, C-shape
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Acoustic airtube

Öronmussla med
bygel, skruvfäste i
sidouttag

Luftslang, skruvfäste
i sidouttag

71837

60287

ÖRONMUSSLOR TILL
MONOFONER 3,5 mm kontakt

Bygg din egen lösning

1 2
Din
radio

Välj PTT -lösning
Det finns en rad olika PTTalternativ att välja mellan till
din radio.

3

PTT

PRO-BONE 25L

Proffsheadset
med en bullerdämpad
mikrofon, formgjuten

Öronmikrofon, mik +
högtalare i samma
enhet

72216

29213

PRO-2 Wire SRH incl
finger PTT

Stereo Headset 25Lstandard/rubbertip

Stereo Headset 25LIphonetype standard/
rubbertip

2-wire för anslutning
headset och fingerPTT

Stereoheadset,
delbart med
standard/gummipropp

Iphonetyp av
headset med
standard/gummipropp

60282

60280/ 60281

60220/ 60221

PRO-1 wire-series
2 x wireless PTT

PRO-Survelliance
25L

PRO-LWO Single/
Double 25L

1 wire för anslutning
av headset med
2 st trådlösa PTT

Luftslang med
myggmikrofon

Lättheadset
med en/två högtalare

29450

29214

72240/72241

Wireless Big
PTT

PRO-LWB 25L

2
Robust PTT-box med
2,5 mm anslutning
av headset

72253

2

1

1

Phonak ComCom
Headset

PTT

1

2
PTT

Wireless standard
PTT

Välj bland ett antal ljudtillbehör som alla har en 2,5
mm plugg som passar i den PTT-lösning du valt.
Flexibiliteten i systemet gör att du kan ha olika lösningar t ex beroende på vilka arbetsuppgifter du har
under dagen. Du kan också använda dig av samma
ljudtillbehör till olika radioapparater.

3

PRO-PTT Box 25
SRHS

2

Välj mikrofon/högtalar-lösning

1

Trådlös standard PTT

Stor trådlös PTT

Lättviktsheadset med
bommikrofon och
Noise-cancelling

29461

29460

64228

Noise Cancelling
Noise Cancelling
är idealiskt för
personer som arbetar
i extremt bullrig miljö
så som exempelvis
sportarenor.
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Fästen, skydd och väskor
VÄSKA OCH KLICK FAST-FÄSTE
Rugged leather
case w. Klick Fast

Klick Fast
stud Kit

Läderväska
med snabbfäste

Klick Fast-fäste för
montering direkt på
radio

300-00044

300-00015

FÄSTEN
Screw on dock

Väskfäste för
bröstklaff eller livrem,
35 mm

Tygfäste

71900

60295

Tagholder for belt

Leather belt loop
(long)

Leather belt loop
(short)

Fäste för Sepurahölster, 38/50/60 mm
bältesbredd

Bältesdel,
lång variant

Bältesdel,
kort variant

71608/71609/71615

60294

60292

Klick fast personal
issue kit (6 docks)

Screw on dock

Snabbfäste,
6-pack med olika
modeller

Skruvbart fäste för
montering i t.ex.
fordon

300-00012

60293

Belt Clip

Aquapac small
radio case

Displayskydd

Bältesklips

Vattentät väska

72281

300-00016

28400

Screenprotection
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Tag holder for
chest or belt

Radio bag for 6 radios + accessories

91017

Mobila tillbehör

SRH3900/SRH3800

MOBILA LADDARE
MB-SRH3900 Passiv
mobile holder

Car charger WTC683
for SRH

NATEK CL272L Two
slot battery charger

Natek two slot
battery adapter

2-way vehicle
charger

Passiv hållare för
fordonsmontage

Robust laddare för
SRH 11-30V
öppna ledare

Natek 2-facksladdare
inkl fästplatta 11-30V
kabel

Natek 2-fackshållare
för SRH-batterier

2-facksladdare för
lösa batterier i fordon

89290

47683

88278

71389

300-00290

NATEK CL271L
one slot charger

NATEK battery
adapter for SRH

Batteriladdare för
1 batteri inkl strömkabel och fästplatta

Hållare för batteri
till SRH

71399

71383

För strömförsörjning, DC-kablage och andra laddtillbehör kontakta
SRS kundtjänst för mer information.

STATIONÄRA LADDARE
NATEK 12 slot
battery charger

12/24V Cabel w.
cig-plug for Natek

Natek väggfäste för
12-facksladdare

Natek 12-fack för lösa
batterier,
220V nätdel

Cigg-kabel för Natek
12-facksladdare
12-24V

Väggfäste för
12-facksladdare

71387

29181

71401
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Car Kit

SRH3900/SRH3800

CARKIT OCH MONTERINGSDETALJER
Car Kit & Cradle, cabel, speaker,
handsfree, no antenna

Fist Microphone

Handsfree Kit (with
Hirose connector)

Handmikrofon för
fordonsinstallation

Handsfreesats,
mikrofon+ PTT,
Hirosekontakt

300-00032

300-00079

ÖVRIGT
Stalk PTT with jack
plug connector

Peikerhandset
for Car Kit

SRG Loudspeaker

Svanhals-PTT

Peikerlur med
hållare

Fordonshögtalare
100 cm kabel

49936

RAK003

300-00719

Eartip foam
noisereducing

Finger PTT 3,5 mm
30 cm cabel

Finger PTT 3,5 mm
150 cm cabel

Installationssats för fordon,
exklusive antenn tillbehör

300-00031

Reservdelar och tillbehör
Eartip for airtube

Anders tipsar!
Talgruppsindexering
Ett snabbt sätt att välja talgrupp är att
använda talgruppens indexnummer.
I menyn för talgruppsbyte, ange
talgruppens indexnummer via
tangentbordet och bekräfta
talgruppen med PTT-tangent.

Gummipropp för
luftslang

Öronpropp för
luftslang, bullerdämpande

Finger-PTT
3,5 mm
30 cm kabel

Finger-PTT
3,5 mm
150 cm kabel

72242

60254

71627

60285

Open ear inserter,
3-pack Left
(S,M,L)

Open ear inserter,
3-pack Right
(S,M,L)

Airtube with eartip

Airtube with eartip
bayonet connector

Open ear insert
3-pack vänster öra

Open ear insert
3-pack höger öra

Luftslang med vinkel
2 proppar

Luftslang med vinkel
2 proppar,
bajonett-fattning

60278

60279

60276

29294

Open Ear Insert styckbeställning
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Art.nr

Benämning

Art.nr

Benämning

72187

Höger Liten (S)

72185

Vänster Medium (M)

72186

Vänster Liten (S)

72184

Höger Stor (L)

71765

Höger Medium (M)

72183

Vänster Stor (L)

Kundreferens

Mälarenergi
Mälarenergi har sedan införandet 2010 använt
SRSABs systemlösning för kommunikation i
Rakel. Systemlösning bygger på SoftEquip T80
Tetra Dispatcher för kommunikation och styrning
från driftcentralen (DC) och Rakelmobiler för personalen. I Mälarenergi så används SRG3900 i
fordon med HBC handset och STP8000 utanför
fordon.

I Mälarenergi servicefordon så finns det material och verktyg för stora belopp. Inbrottslarm i
servicefordon är ihopkopplat med SRG3900, så
vid ett eventuell stöldförsök av fordonet överförs
larmet direkt i Rakel till DC.
”Den totala lösningen som SRSAB kunde erbjuda med ensamarbetarlarm och dispatcher

där vi bl a kan kommunicera, leda och få positionsangivelser på karta vid larm. Tillsammans
med produktportföljen från Sepura skapas stora
möjligheter för oss när vi går in i Rakel”, säger
Bror Larsson, driftchef på Mälarenergi.
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SRC3300
SRC3300 COVERT RADIO
I takt med att säkerhetsfrågor blir allt viktigare
är det inte ovanligt att specialiserade användare ägnar sig åt många olika slags hemliga verksamheter. Det kan till exempel gälla polisstyrkor,
gränsbevakningsstyrkor, antiterroristgrupper,
militära grupper eller andra samhällskontrolleradeorganisationer. SRC3300 och SRC3300
sGPS™ styrs med en liten fjärrkontroll. Bland
funktionerna finns PTT, val av samtalsgrupp,
tonsignalering, aktivering av repeaterfunktion
och nödlarm.
HÖGSTA SÄKERHET
SRC3300 har konstruerats för att ge större
säkerhet, med en manipuleringssäker säker-

hetsprocessorer och smartcardanslutning.
Terminalen kan uppgraderas för E2E-kryptering. En ytterligare säkerhetsfunktion är en
konfigurerbar mjukvarustyrd knapp som kan
användas för borttagning av känslig information i terminalen.
INBYGGD ULTRAKÄNSLIG GPS
SRC3300 sGPS™ har också en helt integrerad prisbelönt GPS-mottagare. Detta betyder
att signaler med fri siktlinje från GPS-satelliter inte längre är absolut nödvändiga, och
sGPS™-mottagaren kan ge en korrekt positionsbestämning i fler situationer än tidigare.

Fördelar SRC3300
Låg vikt och slimmad profil gör den lätt att bära
Ultrakänslig, fullt integrerad GPS i sGPS™-versionen
Ingen inbyggd högtalare
Manipuleringssäker “End-to-End”-kryptering
Stort sortiment av specialanpassade tillbehör
Fjärrkontroll används för manövrering av radio
Programmerbar tangent för tonsignalering
Sepuras gemensamma funktioner och programmeringsverktyg används även till SRC3300
GPS-information kan begäras från en kommando-och styrcentral

Anders tipsar!
Tillbehör
Tillbehörsprogrammet för dold användning av
Sepura är mycket omfattande.

För information om dessa artiklar kontakta oss.
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UNIVERSELLA TILLBEHÖR
Control

Control

Audio Brooch

Audio Loop

RCU
(Remode Control Unit)
15 cm kabel

RCU
(Remode Control Unit)
80 cm kabel

Induktiv mikrofonbrosch 10 cm

Induktiv loopmikrofon
10 cm

300-00164

300-00302

300-00159

300-00157

Wireless RCU(9 ch) -kit
PTT/tone

Audio Micro Digital
wireless earpiece

Förlängningskabel
audio 50 cm

Trådlös öronmussla
LD-standard

300-00600

300-00920

STP TILLBEHÖR

SRH/SRC TILLBEHÖR

Några exempel på tillbehör för dold
använding till andra Sepuraterminaler.

Covert RAC i/f lead

Antenner

Covert RAC i/f lead

Covert Antenna
for SRH

Antenna
for SRC

Antenna
for SRC

Dold anslutningsledare, 70 cm/
18 cm

Dold trådantenn 380-430MHz

Dold anslutningsledare, 70 cm/
18 cm

Flexibel wire antenn
380-430MHz

Dold flexibel trådantenn 380-430MHz

Dold trådantenn 380-430MHz

300-00735

47089

300-00156

300-00410

300-00177

300-00180
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Phonak
Phonak Communications är en världsledande tillverkare av miniatyriserade trådlösa kommunikationssystem och intelligenta
hörselskydd. Deras lösningar används över
hela världen i så skilda områden som säkerhet, radio, tung industri och media.

Profilo Nano
Världens minsta trådlösa öronmussla

Phonak Profilo Harness-Kit AC

Helt störningsfri (elektro magnetical inteferences).
Storleken gör den mer eller mindre helt osynlig när
den sitter på plats i örat.
Det kristallklara ljudet som erhålls med den nya utbytbara ”neck loopen” måste upplevas.

72364

Phonak Harness slinga för inbyggnad
axelremsväska mm. Trådlös öronsnäcka/
PTT beställes vid behov separat.

72370 Harness slinga till SRH radio
72371 Harness slinga till STP radio

Phonak Profilo RCU AC + Profilio

Neckloop Cables

Phonak Profilo WL-kit AC + Profilio

Lösa kablar för förlängning eller
förkortning av Neckloop

72368
72369
72359
72360
72361
72362

Phonak neckloop 50 cm beige
Phonak neckloop 50 cm svart
Phonak neckloop 60 cm beige
Phonak neckloop 60 cm svart
Phonak neckloop 70 cm beige
Phonak neckloop 70 cm svart

Remote Control Unit RCU enhet,
80 cm kabel, svart
Phonak slinga med trådlös öronsnäcka.
3,5 mm kontakt för Freestyle högtalare.
6 batterier, 11 st vaxfilter och 3 st tops
medföljer. RCU-enhet beställes separat.
Önskas trådlös PTT beställes även den
separat.
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SET 417 Slinga med trådlös öronsnäcka, SRH
SET 418 Slinga med trådlös öronsnäcka, STP

Phonak slinga, komplett med trådlös
öronsnäcka och trådlös PTT.
3,5 mm kontakt för Freestylehögtalare.
6 st batterier,11 st vaxfilter och 3 st tops
SET 415 Slinga med trådlös öronsnäcka/
PTT till SRH
SET 416 Slinga med trådlös öronsnäcka/
PTT till STP

300-00302

ComCom - lösningen för
kommunikation i bullriga
miljöer

- Räddningstjänst
- Försvarsmakten
- Förare av motorcykel, skoter,
fyrhjuling mm.
- Insatsgrupper
- Polis
- Kriminalvården
- Helikopterbesättningar
- Sambandscentraler mm

Phonak Serenity DPC for STP

Phonak Freecom 7000 för MC –
4 polig nexus

SRSAB har tillsammans med personal ur
Brandförsvar/Räddningstjänst konstruerat ett
nytt radiotillbehör som kan användas för all
verksamhet inom alla områden.
Headsetet ”ComCom” designades från början åt FIFA, för att underlätta kommunikationen mellan fotbollsdomare och linjemän. Idag
använder de flesta domare inom många sporter samma headset.
ComCom ansluts till en adapter med mottagare för trådlösa PTT-knappar. Det innebär
att kabeln kan bäras dold och skyddad under
arbetskläder. Endast de trådlösa PTT-knapparna exponeras.

Headset med bullerdämpade mikrofoner
och aktiva mikrofoner för förstärkning av
omgivningsljud. Godkända hörselskydd .

Headset med bullerdämpade mikrofoner
och aktiva mikrofoner för förstärkning av
omgivningsljud. Godkända hörselskydd .

U72317

72377

Phonak ComCom
Headset

Phonak ComCom
Headset

Proffsheadset, bullerdämpad mikrofon
och en öronsnäcka för valfritt öra ingår.
Avgjutning bekostas av beställaren.

Proffsheadset, bullerdämpad mikrofon,
Universalpropp för höger och vänster
öra ingår.

72216

72217

Sändning från radion kan ske med radions
egna PTT eller från någon av de trådlösa
PTT-knapparna.

Fråga vår kundtjänst

TILLBEHÖR OCH FÖRBRUKNINGSARTIKLAR
Phonak vaxfiler

Softwrap

PTT

Zink luft
A10 6-pack

11-pack

För öronsnäcka,
10-pack

Trådlös PTT

71202

71497

71499

72266

Phonak Profilo

Phonak batteri

Nano brown

72364
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SRG3900
Sepura SRG3900 är den senaste generatio-

kationen mellan användarna kan upprätthål-

nen i den välbeprövade SRG3000-seriens mo-

las också i områden med dålig Tetratäckning.

bila Tetraterminaler. Den stöder Sepura Colour

Dessutom kan den användas för att skapa ett

Console (SCC) med användargränssnitt i full

Tetranätverk där ingen täckning finns.

färg och utbytbara frontanslutna tillbehör.
SRG3900 är en fullt utrustad Tetraterminal
med hårdvara som är klar för funktionerna
DMO- (Direct Mode) gateway, DMO-repeater,
PEI-baserade data och end-to-end-kryptering.
SRG-serien har hela 10 watts RF-uteffekt i
både DMO‑ och TMO-läge, så att kommuni-

Uppgradera din SRG3900 med nya möjligheter
Sepura Repeater Software license
Sepura Gateway Software license
Sepura Virtual Console Software license
Sepura SRM/G Line out/in Audio licence
Sepura E2EE License for Sectra

Fördelar
10 W uteffekt – en av de mest kraftfulla mobila Tetra-

GPS-modul integrerad i transceivern, med möjlighet till stöd för

terminalerna på marknaden

meddelandehantering enligt NMEA, Sepura Compact eller ETSI LIP

Hårdvaruklar för funktionerna DMO- (Direct Mode) gateway,

Fullt konfigurerbar hantering av nödanrop inklusive alternativ för

DMO-repeater PEI-baserade data och E2E-kryptering

automatisk mikrofonaktivering, hantering av statusmeddelanden

Samma användargränssnitt som för alla Sepura-terminaler

och positionsrapportering

underlättar integrering med den utrustning som är i bruk och

Diskret nattläge för säker användning i mörker

minimerar behovet av att utbilda användare

Full kompatibilitet med befintliga Sepura-tillbehör och kablar

Flexibel konfiguration och installation samt flera

– lätt att byta ut utrustning och förlänga befintliga installationers

ljudalternativ – gör det möjligt att skräddarsy lösningar för alla

livslängd

användningsområden

Sepura Advanced Serial Interface (SASI) på Sepura Colour
Console – framtidssäkrar för avancerade tillbehör med ökad
funktionalitet

SRG3900 Mobile Unit BAK
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Tetra
Antenn

Power/
audio

Interface 1

GPS
Interface 2
Antenn

SRG3900 Mobile Unit FRAM

Simcard

TILLBEHÖR

SRG3900

BORDSSTÄLL
Desktop mount aluminium

Desktop mount wood

Desktop mount metal

Bordsställ aluminium SRG-serien
inkl. 220V nätaggregat

Bordsställ trä SRG-serien
inkl. 220V nätaggregat

Bordsställ plåt SRG-serien
inkl. 220V nätaggregat

64368

SET146

45477

För anslutningar och tillbehör till våra bordsställ kontakta SRS kundtjänst för mer information.

T15

MANÖVERPANEL

Console Extension 100 m
Upp till 100 meter mellan
radioenhet och manöverkonsol

HBC Console

SRG3900
Colour console

Handhållen
manöverkonsol
till SRG3900

Frontpanel med
färgdisplay

300-00668

300-00771

SET119

ra
pu
Se RG
S

ANSLUTNINGSBOX

r

ole boxa
ns
Co sion
n
te
ex

Console interface
box

AIU-box för inkoppling
av ljud-tillbehör

Console interface box

300-00217

300-00221

g

nin

ust

r
lut
Ta

Applications
Interface Unit MK2

VIRITUELL KONSOLL
Sepura Virtual Console ger ett mjukvarubaserat
alternativ till en fysisk konsol. Virtual Console möj-

Art.nr

Benämning

liggör integration med en mängd Tetraapplikationer

300-00588

Sepura Virtual Console Cable

600-00025

Sepura Virtual Console
Software for SRG

600-00026

Sepura Virtual Console Licence
for SRG (com 1)

600-00027

Sepura Virtual Console Licence
for SRG (com 2)

och system. Det konfigurerbara gränssnittet kan anpassas till att passa vilken skärmstorlek som helst.
Den virtuella konsolen ger samma funktioner som
SRG3900.
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MIKROFONER OCH LURAR
Peikerlur

Speaker Mic/
Fist Microphone for
AIU-box

Speaker Mic/Fistmicrophone for
colour console

Handmikrofon

Högtalare/mikrofon
för anslutning i
fronten

300-00062

300-00722

Handset for
colour console

Handset with PTT
and hookswitch

Lur
för anslutning på
framsidan

Lur
för anslutning på
baksidan

300-00726

300-00061

Lur, lurhållare + förlängningskabel

Art.nr

Benämning

49934

Peikerhållare Sepura SRG

49935

Peikerlur Sepura SRG

45395

Förlängningkabel 0,27 m

45362

Förlängningkabel 1,5 m

49946

Förlängningkabel 3,0 m

45333

Förlängningkabel 5,0 m

45486

Förlängningkabel 7,0 m

HANDSFREE
Handsfree finns i olika modeller och med olika kontaktdon för anslutning i manöverpanel eller AIU samt
anslutning i carkit, VCI-box eller AIU.

Mouse mic

HF kit

Art.nr

Benämning

Art.nr

Benämning

Art.nr

Benämning

300-00378

Mouse mic Hirose 3 m

300-00230

Svanhals-PTT Hirose 5 m

300-00079

300-00379

Mouse mic Hirose 5 m

PTT och kort bommikrofon
Hirose 5 m

300-00227

Mouse mic 3,5 mm 5 m

49936

Svanhals-PTT 3,5 mm 5 m

300-00085

PTT och kort bommikrofon 3,5
mm 5 m

49942

Svanhals-PTT 3,5 mm 5 m,
modifierad för Volvo

300-00294

Kort bommikrofon Hirose 5 m

49953

Svanhals-PTT 3,5 mm 5 m,
modifierad svart knapp

300-00319

PTT-knapp 3,5 mm 5 m

45446

Knäskydd för svanhals-PTT

300-00706

Kort bommikrofon 3,5 mm 5 m

Gooseneck mic
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Stalk PTT

Art.nr

Benämning

67511

Svanhalsmikrofon 3,5 mm 3 m

HÖGTALARE
Loudspeaker,
PL7 low profile

Loudspeaker

Waterproof
Loudspeaker

Högtalare
Lågprofil med
1 m kabel

Högtalare 5”
för infällt montage
levereras i par

Vattentät högtalare,
12V

300-00719

84210

72271

SRG3900

KABLAGE
Manöverkablage

Förlängningskabel för
manöverkablage

Datakabel

Art.nr

Benämning

Art.nr

Benämning

Art.nr

Benämning

300-00067

Manöverkabel 0,5 m

64359

Förlängningskabel 0,5 m

300-00065

Datakablage

300-00068

Manöverkabel 2 m

64360

Förlängningskabel 1 m

300-00664

Manöverkabel 3 m

64356

Förlängningskabel 2 m

300-00069

Manöverkabel 5 m

64361

Förlängningskabel 5 m

300-00665

Manöverkabel 7 m

64362

Förlängningskabel 8 m

300-00070

Manöverkabel 10 m

64363

Förlängningskabel 9,5 m

300-00666

Manöverkabel 12 m

Spänningskabel

Art.nr

Benämning

300-00066

DC-kabel 5 m

MONTERINGSDETALJER
För frontpanel

För radioenhet

För Peikerlur

Art.nr

Benämning

Art.nr

Benämning

Art.nr

Benämning

300-00084

Vinklingsbart fäste

45372

Fordonskassett

45331

Vinkelfäste

45374

Tvådelad monteringsdetalj

75373

Glidsats till 45372

45457

Fäste för panelmontage

45456

T-stycke vid montering,
befintliga bildskärm

49959

Plåtsvep

45465

Fäste Volvo V70/S80 09-

300-00086

Original monteringplåt

45466

Plastskydd till 45465

45382

Polskruv

82202

Skyddskåpa

300-00202

SCC1 bakre skyddsplåt

22077

Montage för SCC 1, lur och
bildskärm

22079

SCC 1 bakre skyddsplåt
obehandlad

300-00784

SCC 1 bakre skyddslock med
AMPS hålbild, inkl packningar

300-00804

DIN monterings-kit

82204

Monterings-kit för marin miljö

FRONTPANEL
Front panel blue

HEADSET OCH BORDSMIKROFON
SRG3500 Desk Mic
with PTT

SRG3500 Headset
(no PTT) with D-sub

PTT-box SRG3500
for Peltor

Blå frontpanel

Bordsmikrofon
med PTT

Headset (utan PTT)

PTT-box SRG
för Peltor

700-00490

300-00074

300-00075

49842

Kontakta oss för mer
information om vilka
Peltor-produkter du kan
använda samt vilka
kablage som passar din
installation.
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ANTENNER
Nedan följer ett urval av antenner och antennkablar. Kontakta SRS kundtjänst
för hjälp att hitta rätt antenntyp och kablage till din installation.

Takmonterade
antenner

Antenner för
dolt montage

BNC hona, Tetra

Jordplansoberoende
antenner

Art.nr

Benämning

Art.nr

Benämning

Art.nr

Benämning

67509

Kombiantenn, Tetra, GPS

47039

Tetra-antenn, självhäftande

47077

Puckantenn-Tetra, GPS

67507

Kombiantenn, Tetra, GPS,GSM

SET145

Tetra, T-wire antennsats

47076

MC-antenn, Tetra

RAK007

Magnetfot o antennsats, Tetra

SET152

Tetra-antenn med klippsfäste

Antennfäste, DHM

Tetra, slitstark “Whip”
antennsats

47078

45364

45320

GPS-antenn magnet/
självhäftande 0,5 m SMC/f

45381

Glasantenn med utvändigt
spröt, Tetra

45318

GPS-antenn magnet/
självhäftande 0,15 m FME/m

67353

GPS-antenn magnet/
självhäftande 5 m SMC/f

45365

Radiator 1/4-våg 380-450MHz

67085

FME-BNC adapter

45353

Radiator 1/4-våg 365-510MHz,
invändig M6

45371

GPS-antenn, svart

45367

GPS-antenn, vit

Marinantenner

Antenner för
fast/fasadmontage

Art.nr

Benämning

Art.nr

Benämning

47091

Marinantenn Tetra, GPS

67430

GP-430

47075

Vinklingsbart antennfäste

22112

Antennfäste 0,3 m, Tetra

42163

Robust lättmonterat antennfäste

67500
49168

Anders tipsar!
Snabbaccess telefonbok

Antennkablage

Art.nr

Benämning

45298

Antennkabel lågförlust
10 m YE50 FME-FME, H155

Antennfäste 0,55 m, Tetra

45302

Antennkabel lågförlust
7,5 m YE50 FME-FME, H155

Kraftig dipolantenn inklusive
antennfäste, Tetra

45312

Antennkabel lågförlust
5 m YE50 FME-FME, H155

45326

Antennkabel lågförlust
2,5 m YE50 FME-FME, H155

45366

Antennkabel lågförlust
4 m YE50 FME-FME, H155

45496

Antennkabel lågförlust
1,5 m YE50 FME/f-FME/f, H155

73007

Lågförlustkabel 5 m, FME/MBNC/M, H155

73008

Lågförlustkabel 7 m, FME/MBNC/M, H155

45368

Antennkabel RG-316
dubbelskärm för GPS 4 m

45487

Antennkabel RG-316D FME/fSMC/f 5 m

67412

Antennkabel RG-316D
SMA/f- SMC/f 4 m

Piltangenter
Piltangenterna höger eller vänster
kan programmeras för snabbaccess
in i telefonboken på Sepura
terminalen. I programmering
kan det även sättas om man ska
komma in i senaste använda eller
i en förutbestämd telefonmapp.
Telefonboken kan programmeras
med upp till 64 olika mappar.
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SMC hane, GPS

Kundreferens

Stockholms Lokaltrafik
Storstockholms Lokaltrafik (SL) ville utöka
sin befintliga Tetraplattform för radiokommunikation i tunnelbane- och spårvagnstrafiken. Över 1000 Sepuraterminaler och 1.7 mil
antennkabel senare är projektet nu med stor
framgång slutfört.
De digitala manöverplatserna är viktiga arbetsredskap för tunnelbaneförarna i den spårbundna
trafiken som varje dag transporterar cirka 1 100
000 resenärer i Stockholms tunnelbana. Via den
digitala manöverpanelen utförs inmatning av
destination, linje och tur för skyltning av tåg och

plattformar, anrop till trafikledningen för körinformation samt viss teknisk information gällande
fordonet.
Utrustningen möter högt ställda krav på bland
annat ergonomi och enkelhet för förarna samt
design och tekniska funktioner för ett effektivt
informationsflöde.
Produkten som används av förarna är framtagen tillsammans med två Stockholmsbaserade
samarbetspartners. TBT – Tunnelbanan Teknik
som hanterade alla installationer och ansvarar

för service och underhåll. Bakom utveckling av
både den fysiska produkten samt mjukkvaran
står LS Elektronik.
Grundprodukten i de ca 1 100 installationerna
är världens mest sålda Tetragatway, Sepura
SRG3900. Sepura är världsledande leverantör
av Tetra-terminaler. Enheterna kan användas
i de allra flesta Tetra-miljöer då de är helt nätverksoberoende. Bland annat är Sepura den
mest använda terminalen inom Rakel.

Fakta
Lokalbanetåg, tunnelbanan, spårbundna
specialfordon och ej spårbundna specialfordon: 1100 st
Övriga installationer: ca 10 st
Antennkablage: ca 17100 m (Tetra & GPS)
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DAMM

DAMM ett företag inom Tetrateknologin som levererar basstationer och subsystem.
När man väljer en DAMM-lösning kan man vara

DAMMs TetraFlex®-system är konstruerat för

integrerade programvarufunktioner, och det

säker på att man kommer att kunna dra nytta

alla användare, från små industrier till storska-

kan enkelt utökas om dina krav skulle föränd-

av alla fördelar med den senaste Tetratekni-

liga verksamhetskritiska användningsområden.

ras. Från nätplanering till installation och drift

ken och de mest avancerade finesserna. Vilka

Med denna lösning får du snabb och flexibel di-

erbjuder TetraFlex® den mest användarvänliga,

driftskrav man än har, från logistiskt realtidsstöd

gital radiokommunikation med massor av funk-

flexibla och kostnadseffektiva Tetrainfrastruktu-

för tillverkning och fältarbete till transport eller

tioner. Systemet levereras komplett med bas-

ren på marknaden.

allmän säkerhet, kan DAMM hjälpa till att opti-

stationer för inom- eller utomhusplacering samt

mera verksamheten.

TetraFlex® API
Möjliggör programvaruutveckling och
kompatibilitet med tredjepartsapplikationer.
TetraFlex® Dispatcher
Med grafiskt användargränssnitt. Erbjuder en lång rad finesser, såsom visning av telefonbok, DGNA (dynamisk gruppnummertilldelning), tvåparts- och gruppsamtal, övervakning av alla aktiva samtal
samt sändning och mottagning av SDS-meddelanden.

IP Back
TetraFlex® nätkonfigurering
Gör det möjligt att konfigurera
TetraFlex®-systemet som valfri kombination av en- och flerplatssystem samt
med en kombination av inom- och
utomhusplacerade basstationer.

TetraFlex® Packet Data Gateway
Stöder IP-kommunikation mellan Tetramobiler
och anslutna enheter, såsom bärbara datorer,
applikationsservrar, arbetsstationer, FTP-servrar
och WAP-servrar var som helst i IP-nätet.
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TetraFlex® utomhusbasstation, 1–4 kanaler
IP65-skyddad och konstruerad för att monteras i mast,
nära antennen, vilket eliminerar förluster i matarledning och
sänker installationskostnaden. Dess ringa storlek och vikt gör
den även idealisk för mobil installation i exempelvis bilar.

Stort utbud av mjukvaruverktyg i TetraFlex

ytterligare investeringar i ledningssystem från

IP-baserat till 100 procent

Via det unika grafiska TetraFlex® Network Ma-

tredjepartsleverantörer.

Den helt IP-baserade tekniken ger dig total

nagement kommer man enkelt åt inställning-

Med TetraFlex®-dispatchern kan man kommu-

arna för konfigurering och övervakning av hela

flexibilitet vad gäller nätets arkitektur. Alla

nicera med andra Tetraabonnenter, och centra-

nätkomponenter,

TetraFlex®-nätet och dess abonnenter. Med

len kan effektivt styra, övervaka och kontrollera

kommunikationscentraler, funktioner för nät-

denna funktion har man kontroll på hela nätet

sin organisations radiokommunikation.

verkshantering och externa gateways ansluts

från en enda plats, och slipper därmed göra

inklusive

basstationer,

in i infrastrukturen. Det behövs ingen central
växel i systemet.

TetraFlex® Intelligent Distributed Architecture
Möjliggör enkel konfigurering vid utökning av nätets
täckning och automatiskt återupprättande efter kommunikationsavbrott i nätet.
Field Mobile TetraFlex®
Kompakt systemlösning med en
komplett Tetra basstation i ett portabel 19”-rack.

kbone
TetraFlex® LOG Server Voice & Data
Medger röstinspelning, dataloggning
samt driftsstatistik.

Voice
Gateway

PSTN

TetraFlex® inomhusbasstation, 1–8 kanaler
En lösning med hög kapacitet som kan levereras
med upp till 8 kanaler, motsvarande 32 tidsluckor.

TetraFlex® Voice Gateway
Ger möjlighet till röstkommunikation via
extern företagsväxel/Gatekeeper med
SIP-protokoll.

TetraFlex® Network Management System
Gör det lätt att konfigurera och övervaka nätet och abonnenterna. Det levereras med en Google Maps-karta där
larmstatus för alla positioner framgår.
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SoftEquip

Mer information och ytterligare produkter finns i vår separata SoftEquip-katalog.

T10

Tetra Alarm Remote Control
Möjliggör fjärrstyrning vid larm
T10 Tetra Alarm Remote Control är framtagen för att kunna ta emot
larm och fjärrstyra utrustning via Tetrainfrastruktur. Larmöverföringen
sker med testmeddelande (SDS) eller status och kan skickas till enskild
radio eller grupper. Varje larm innehåller datum och tid när larmet startade, t.ex. 2010-04-16 19:42:15. Det innehåller även namn på objektet
och vilken typ av larm.
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Tetra Remote Control
Öppna portar eller relästyr valfri utrustning
Relästyrning används för t ex. öppning av portar eller fjärrstyrning av
utrustning. Modulen har 8 st utgångar och flera relämoduler kan seriekopplas om man önskar fler än åtta utgångar. Utrustning levereras
i ett färdigt paket monterat på ett 19” hyllplan med åtta reläutgångar
och spänningsmatning.
Förberett för Sepura SRG
Utgångarna styrs med hjälp av Statusmeddelanden. I displayen på
den sändande radion kan det t.ex. stå ”Port1”, ”Port8” eller ”Alla Portar” vilket gör att handhavandet blir väldigt enkelt för användaren.
Utrustningen har ett filter för vilka enheter som har behörighet att aktivera utgångar.

G
SR em
uramod
p
Se om
s

BO
X
Sty

rni

ng

ut

SET118

T23

Tetra Text
Ledningsstöd för krisledning och daglig drift
T23 Tetra Text är ett datorprogram för att sända och ta emot Tetra textmeddelanden. Tetra textmeddelanden SDS (Short Data Services) fungerar på samma sätt som den bekanta SMS-tjänsten i mobiltelefonnäten.
I T23 skapar man en egen adressbok med sina kontakter, utifrån kontakter skapar man sedan enkelt sändlistor som bygger på funktionen
inom den egna organisationen som leder verksamheten i daglig drift
eller vid en höjd beredskap. Användaren av T23 får ett effektivt stöd
inom sin verksamhet och behöver inte leta i andra adressböcker efter
kontakter och ISSI.
T23 kan användas både på en fast ledningsplats, driftcentral, kommunhus eller i ett yttre mobilt ledningsstöd.
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T70

Meddelandeväxel
Skicka e-post och mycket mera
E-post

Som ett stöd för Rakel i vardagen kan man öppna abonnemang i vår
T70 tjänst för E-post till SDS. Detta ger en direkt integrering i befintliga
e-postprogram , dina Rakelmobiler blir vanliga kontakter i e-postprogram och smartphones, driftlarm som skickar e-post kommer direkt i
Rakelmobilen.

Position

Meddelandeserverlär en IT-komponent som gör det möjligt att sända
textmeddelanden från och till abonnenter med olika typer av bärare;
till exempel e-post, SMS och Tetra SDS.

Larm &
styrning

E-post kan sändas till och från Tetra-terminaler. Varje Tetra-radio har
sin egen unika e-postadress. Upp till ca 1000 tecken i varje meddelande kan sändas och tas emot. Ett stort antal regler som styr
meddelandeflöde och behörighetskontroll kan konfigureras.
10613

T80

Tetra Dispatcher
Effektiv operatörsledning
av terminalflottan

l
Ta

&

l
Ta

&

l
Ta

&

Införandet av Tetra radioteknik och digitala handhållna och mobila enheter innebär en mängd nya möjligheter till röst- och datakommunikation för användaren.
Med hjälp av den nya tekniken kan dessa utnyttja mer avancerade
sätt att kommunicera, särskilt för funktioner såsom kontroll och övervakning av mobila Tetraterminaler från exempelvis ledningscentraler,
fasta och mobila. Därmed öppnas en rad nya möjligheter, men också
utmaningar. Just lättillgänglig och effektiv administration av ett antal
olika enheter med olika uppgifter, oberoende av infrastrukturen i Tetranäten, utgör T80 Tetra Dispatcher´s grundstenar.
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T80 Mobile

Tetra Dispatcher mobil
Ett effektivt mobilt ledningsstöd för hantering av larm och händelser
T80 Mobile är ett mobilt ledningsstöd för Tetraanvändare. T80 finns i
två versioner - kompakt och fullversion.
T80 Mobile Kompakt är ledningsstöd med fullt stöd för Sepuraterminaler där navigeringskarta ingår.
T80 Mobile Fullversion är det kompletta ledningsstödet med eget kartmaterial i flera lager, information för ledningsnät, verksamheter, brandposter mm. samt även navigeringskarta.
T80 Mobile är utvecklad för Sepuras terminaler och stödjer de modernaste Windows™ operativen. Funktioner och utseende känns igen från
ex. Outlook 2010. Programutveckling för T80 Mobile sker i Sverige
vilket är en stor fördel för svenska kunder.

Här visas aktuellt larm och
drabbad verksamhet

Plats för larm
Information om
verksamheten

Snabbåtkomst till
insatskort

Egen position

Fråga om övriga
enheters position

Här visas övriga enheter på
samma larm. Klicka för att
se en enhets position
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Radio Manager 2
Stora tids-och kostnadsbesparingar.
Radio Manager 2 är en vidareutveckling av det redan utmärkta verktyget för automatisering av radioprogrammeringsprocessen. Uppdateringen innebär att programmet nu är ännu mer intuitivt att använda,
samtidigt som det ger organisationer möjligheter att göra ännu större
tids- och kostnadsbesparingar.
Radio Manager är ett skalbart verktyg för programmering av radioterminaler som uppfyller samtliga Sepura-kunders krav, oavsett om
kunden är en lokal, regional eller nationell organisation.
Systemet är tillgängligt både som fristående applikation och klient/serverprogram och kan byggas ut för stöd av de största enhetsparkerna. För att
möjliggöra automatisk programmering har Radio Manager funktioner för
att mappa användare till radioenheter och skapa konfigurationsfiler (mallar) i förväg. Mallarna knyts, i programmeringsjobb, till specifika terminaler, vilket gör att terminalerna uppdateras automatiskt vid anslutning till en
programmeringsstation. Den automatiserade programmeringen gör att
terminaler kan uppdateras av alla användare utan att behöva skickas in
till verkstad eller tekniker för omprogrammering.
En central del i Radio Manager är den kraftfulla databasen som används för att administrera hela enhetsparken. Rapportfunktionen ger
transparens för den enskilda radioenheten och gör att användaren
kan fastställa konfigurationen med hjälp av den information som finns
sparad om enheten. Säkerhetskopieringsfunktionerna garanterar datasäkerheten och den kontinuerliga driften.

SDP

Sepura Distance Programming

Vi tar nu Radio Manager ett steg längre med vår nya SDP-tjänst. Nu
kan man på ett kostnadseffektivt och säkert sätt se till att terminalflottan är rätt programmerad och därmed ha full funktionalitet utan att
avsätta egna resurser för uppgiften. Som kund i SDP-tjänsten kan du
också vara helt säker på att alltid ha rätt programversioner i terminalerna och att t ex OKP:er förvaras på ett tryggt och säkert sätt.
Hela tjänsten administreras av Swedish Radio Supply och hanteras
av professionella tekniker som dagligen jobbar med programmering.
Programmeringsjobb skapas av Swedish Radio Supply och lagras på
vår Server. Klienterna ansluter till Servern via en krypterad VPN-tunnelVi använder OpenVPN för att undvika krav på hårdvara och licenser. Klienterna ansluter till databasen via SQL Server Native Client.
Programmeringsjobb hämtas automatiskt ner från servern och lagras lokalt i klienterna som temporärfiler.Vid återanslutning till databas
och återrapportering raderas de temporära filerna. Detta sker med
automatik.Klienten kan även efter
nedladdat programmeringsjobb
sättas i frånkopplat läge, för att t
ex programmera fordon på annan
plats.Efter slutförd programmering sätts klienten åter i anslutet
läge för återrapportering.
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• Stora tids- och kostnadsbesparingar
• Kontroll och spårbarhet vid terminalprogrammering
• Programmera flera radioenheter samtidigt
• Stöd för geografiskt spridda programmeringsstationer
• Alla åtgärder styrs via en central databas
• Förbättrat intuitivt programmeringsgränssnitt
• Automatisk programmering (inga manuella åtgärder krävs)
• Fjärrdiagnostik

Underlättar terminalhanteringen
Sepura terminalen kan enkelt uppgraderas, omprogrammeras
eller avprogrammeras på plats.
Maximera terminaler i drift
Eftersom terminalen inte behöver skickas för att programmeras
om minimerar det behovet av backup- eller utbytesterminaler.
Höjer säkerheten, ökar tillgängligheten
Terminalen kan enkelt avprogrammeras vid eventuell service
vilket höjer logistiksäkerheten.
Kostnadseffektivt
Enkla förändringar görs direkt på plats vilket gör det hela till en
ekonomisk och kostnadseffektiv lösning. Ändringar på terminaler kan göras mobilt ute hos kund, från fordon eller från ert egna
kontor. Upp till 32 terminaler kan programmeras samtidigt vilket
minimerar tidsåtgången för personal.
Enkelt, smidigt. Inga förkunskaper krävs
Tjänsten är enkel att komma igång med och kräver inga förkunskaper.

Trygg Supportavtal

Blir trygg med vårt Service- och supportprogram
Som TRYGG-kund till oss får du en rad fördelar där vi har möjlighet att hjälpa dig
snabbare och effektivare.

G
TRY&GSUPPORT

CE
RVI
SE

TRYGG passar kunder som har många terminaler i drift eller bedriver kritiska
verksamheter där det är viktigt med kontinuerlig drift. Supportavtalet TRYGG garanterar korta svarstider vid support, snabbare service och möjlighet till senaste
utbildningar för driftansvariga och användare.

G
TRY&GSUPPORT

CE
RVI
SE

Kontakta oss för priser och mer information.

EM
SYSET& SUPPORT
C
RVI
SE

Utbildningar

Kunskap är både tid och pengar!
Som vi alla känner till så är kunskap ett viktigt fundament i framgång och
en förutsättning för att vara konkurrenskraftig på marknaden. Därför har
vi på Swedish Radio Supply under våra 40 år i radiokommunikationsbranschen lagt stort fokus på utbildningar såväl internt som externt.

För ytterligare information besök vår hemsida www.srsab.se
På hemsidan finns även information om våra interaktiva utbild-

Att delge och föra vidare kunskap tycker vi är viktigt och har därmed
utbildning som en av våra grundpelare i vårt affärserbjudande. Denna
grundpelare skall naturligtvis innehålla intressanta och aktuella utbildningar inom trådlös kommunikation, vilket bl. a. innefattar programmering, Radio Manager mm.
Utöver vårt ordinarie utbildningsprogram har vi också möjligheten
att ta fram skräddarsydda utbildningar som därmed anpassas 100%
till kundens behov och målsättning.

Följande utbildningar ingår i vårt ordinarie utbildningsprogram

ningar.

• UTB 04 TETRA Generell
• UTB 05 Sepura Handhavande
• UTB 06 Sepura Radio Manager			
• UTB 07/08 DAMM TETRA Flex TETRA Basstation
• UTB 12 Sepura Fordonsinstallation
• UTB 13 Sepura Parametersättning
• UTB 16 Förebyggande service och underhåll
• UTB 17 Kom igång med Radio Manager 2

Finansiering

Rätt finansiering för kundens investering!
Tillsammans med Nordic Finance kan vi idag erbjuda våra kunder
finansiering av er radioinvestering. Nordic Finance löser finanserigeringen vid er investering och erbjuder tjänsterna leasing, hyra och
avbetalning. Nordic Finance styrka är att erbjuda samma utbud och
trygghet som den större samtidigt som dom är personliga och engagerade som den mindre.
Nordic Finance är ett privat oberoende finansbolag med flera kreditbord. Företaget har etablerade samarbeten, vilket ger dom möjligheten att flexibelt skräddarsy och hitta bästa finansieringslösningen för
er. Nordic Finance har byggt upp verksamheten så att kontakten för
dig som handlare är personlig, snabb och enkel.

Tre goda skäl till varför Nordic Finance är ett bra val
1. Flexibla, en oberoende aktör och tack vare deras samarbeten
med olika affärsbanker har dom flera möjligheter att finansiera
just ert objekt.
2. Kunniga, hela deras verksamhet bygger på att dom skall ha
förståelse för just er verksamhet
3. Affärsdrivande, en grundläggande idé är att dom skall göra
det lätt för kunden. Det gör dom genom att vara med från start
till mål och driva affären. Administrationen för er som kund blir
minimal.
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Speciallösningar
Portable Case Sepura SRG
En väska speciellt framtagen för mobila enheter vid spaningsverksamhet, räddningsoch underhållsinsatser samt som skadeplatsradio.
Väskan kan enkelt köras som vanlig radio (TMO) och även etablera ett snabbt samband
mellan terminaler (DMO Repeater) där infrastruktur helt saknas.
Kan också användas som länk till infrastruktur (DMO Gateway) för terminaler utanför
täckningsområdet.
Väskan kan kompletteras med HBC, RCU, headset, antenn / strömförsörjnings lösningar
mm.
Radio (SRG) beställes separat.

Sepura SRG Line in/out till USB 19” rack

HBC-Box

Detta 19” rack är anpassat för Sepuras SRG-serie för att enkelt få ut ljud via USB.
Via en RS232-port har man även möjligheta att styra radion.
Racket innehåller line in/out licens för en radio och alla serveranslutningar som behövs för en standardlösning till Dispatchern SoftEquip T80.

Metall-låda med inbyggd högtalare och
klyka för HBC-enheten.
Uttag för Mic/PTT
5 m kablage till manöverkonsol
1 m spiralkabel till HBC-lur.

Mjuk transportväska
6 st handapparater
med tillbehör
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Transportväska
med laddning för
10 st STP

Bordsställ till STP

Crossbandrepeater mellan Tetra och analog trafik
Crossbandrepeatern är en länk mellan ett Tetrasystem och ett analogt radiosystem.
Från analog till Tetra:
På vald kanal i det analoga systemet sker crossband till förutbestämd talgrupp i Tetra
systemet.
Från Tetra till analog:
På vald talgrupp i Tetra sker crossband till förutbestämd kanal i det analoga systemet.
Misslyckat anrop indikeras av en varningston.
Timeshift:
Ljudet som går från analogt till Tetra buffras (timeshift) vilket gör att ingen del av talet
försvinner på grund av fördröjningen vid uppkoppling av samtal.
Kontakta SRS kundtjänst för mera information om lösningen.

DMO-Repeater
DMO-repeater används när man befinner sig helt utanför Tetranätet och vill förbättra sambandet mellan en
eller flera terminaler. Både handterminal eller fordonsterminal kan vara repeater. Den terminal som är utsedd
som repeater kan fortfarande höra och delta i pågående
samtal. DMO-repeaterfunktionen kan aktiveras både vid
nyköp av terminal eller vid ett senare tillfälle.
Nyckelfunktioner
• Förlänger räckvidden
• Fungerar för både tal och data
• Nödanrop via repeater
• E2E-krypterade anrop

Anders tipsar!

UI Tool
Denna programvara replikerar radions display på en
PC. Detta är mycket användbart vid t ex utbildning. Man
använder en standard Sepura programmeringskabel,
serie eller USB mellan radio och PC.
47088 Sepura Remote UI Tool
300-00434 USB-STP (kabel)
300-00436 USB-SRH (kabel)
300-00437 USB-SRG (kabel)
600-00720 Sepura Colour Console
Data/Programminglead,
USB connector

”Wake up on Alarm”
STP9000 har funktionen
”Wake up on Alarm”
vilket innebär att radion
startar upp vid tryck på
den röda larmtangenten
på toppen och larmar
enligt programmerade
egenskaper.
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Trådlös monofon

PRO-SP980

Säker trådlös monofon för mobil radio.
Den här nya banbrytande enheten gör att mobilradioanvändare
för första gången kan skapa en robust och kostnadseffektiv trådlös koppling till sina mobiler. Användaren kan kommunicera över
långa distanser, upp till 300 meter med rent, säkert ljud. För användarens trygghet finns en larmknapp lätt tillgänglig.
PRO-SP980 är idealisk för varubud eller servicepersonal som
ständigt behöver gå in och ut ur sina fordon. Med den trådlösa

Fördelar
Upp till 300 meter utomhusräckvidd
Robust, avtagbar bältesklämma
Funktionstangent som kan användas som ex larmknapp
IP55 vattentät design
3,5 mm öronsnäcka
Headsetanslutning finns
< 10 timmars kapacitet

monofonen kan de fortsätta att kommunicera med mobilradion och
basstationen medan de befinner sig utanför fordonet.
Denna innovativa produkt kommer inte bara att förändra det sätt
du använder din mobilradio på, den är också bekväm, väger lite
och är lätt att använda.
VOLYM UPP/NER

Röstkryptering
Din trådlösa kommunikation mellan PRO-SP980 och mobilradion förblir säker då 128-bitars krypteringsmodeller finns.
PTT

Kraftfull
PRO-SP980 har en lång kommunikationsräckvidd då externa antenner av olika modeller finns att köpa som tillbehör.

NÖDKNAPP

Rent ljud
Användare kan förvänta sig rent ljud, vilket säkerställer att röst-

AV/PÅ

kommunikation kan höras i brusiga miljöer.
Robust konstruktion
PRO-SP980 är gjord för kontinuerlig användning, har en lättviktig
men ändå robust design, byggd för användning i vilken miljö som
helst.
HIROSE HEADSET

Vi rekommenderar att monofonen ansluts i uttaget på mobilenheten på SRG3900 för fast ljudvolym och bästa resultat.

UTTAG

3,5 MM UTTAG FÖR
ÖRONMUSSLA

60 m
150 m
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300 m

Art.nr

Benämning

30391

PRO-SP980 Wireless RSM, 128 bit

30399

Cable Wireless RSM - 3 Way Box

30393

3 Way interface box for Wireless RSM

30400

Cable Wireless RSM - Sepura SRG Front unit- 1 meter

30395

Cable Wireless RSM - Sepura SRG - Radio unit

600-00033

Sepura SRM/G Line out/in Audio licence

Tetra Pager

personsökare

Tetra personsökare är en helt ny sökare för Tetranät och kommersiella GSM nät.
Tetra personsökare kan ta emot textmeddelande från ett Tetra och
ett GSM-nät samtidigt vilket dubblar säkerheten. Från sökaren kan
man enkelt skicka text och statusmeddelande.
Tetra personsökare har en dedikerad larmtangent för personlarm,
larm kan skickas i båda näten samtidigt.
Tetra personsökare bygger på den senaste tekniken med
färgskärm, Mandown, GPS, GPRS, MP3 ringsignaler och USBladdning.
Från sökaren kan man enkelt skicka fördefinierade text-och statusmeddelande.

Tekniska data

Tetrasökare
TEA2 kryptering (Rakel)
GPS
Dubbel trafik med SMS-GPRS

Larmtangent
Mandown
USB-laddning
MP3-larmljud, 20 st

Vibrator
Färgdisplay
Känslighet -112 dBm
Uteffekt 1 W

Vikt 195 g
Storlek 95 x 71 x 34 mm
Drifttid upp till 48h
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Kollektivtrafiklösning
Komplett kommunikationslösning för persontrafik.
SRS har tillsammans med Hogia utvecklat

traler med produkter och tillbehör. SRS ansva-

integrera biljettmaskinen som en del i realtids-

Tetra/Rakel-applikationen och där Sepurapro-

rar även för att allteftersom utbilda de internt

systemet. Genom att låta biljettmaskinen han-

dukterna är grundstommen i applikationen.

utsedda instruktörerna inom Värmlandstrafik.

tera anmälningar och realtid in i systemet så

I projektet med Värmlandstrafik har SRS leve-

Värmlandstrafik som varit ledande i införandet

på rätt tur och på rätt omlopp då detta var en

rerat och installerat mobilstationer i samtliga

av ett nytt biljettmaskinsystem från ATRON i

förutsättning för att chaufförerna skulle kunna

200 bussar, samt försett sju trafikledningscen-

sammanslutningen BIMS såg en möjlighet att

sälja biljetter.

säkerställde man att alla fordon blir anmälda

Det unika med denna lösning är enkelheten i systemet där all information sköts av
Hogia via Rakelnätet. Med Hogias system behöver man aldrig veta vilken radio som
sitter i vilken buss, Hogias smarta växel sköter informationen helt automatiskt. Dessutom får man via Rakel möjlighet att ansluta sig direkt till SOS Alarm vid behov.

På fordonssidan hanterar
Hogias Transit Cloud all
logik mellan fordonen och
centralsystemet PubTrans.

RAK

Vid anrop till annan buss sker följande:
1. Fråga skickas till Hogias server om vilket radionummer som finns i sökt buss
2. Servern skickar tillbaka information om radios nummer
3. Fordonsdatorn ringer därefter upp rätt radio via Rakel

Genom logiska anrop kan en chaufför
ringa via Rakel till en annan buss eller en
grupp av bussar genom att ange linje/tur
eller linje direkt på radion. Detta gör att förarna inte behöver veta vilka radionummer
som ett fordon på linjen har.
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Kundreferens

Som talkommunikation hade Värmlandstrafik

leverantörer av hårdvara och Hogia för pro-

het att anpassa system efter individuella behov

Mobitex som är ett rikstäckande nät som nu tas

gramvara och integration.

samt den höga ljudkvaliteten är bara några

ur tiden, Värmlandstrafik ansåg att talkommuni-

Tetrateknologi passar perfekt för transportfö-

fördelar och förklaringen till varför transportbo-

kation är en mycket viktig del i ett väl fungeran-

retag som exempelvis flygplatser, tunnelbanor

lagen väljer tekniken. En annan viktig funktion

de system för kollektivtrafiken och såg att Rakel

och bussbolag trots att Tetra från början var

är att systemet själv håller ordning på ledig ka-

var ett bra alternativ då länet redan nyttjande

tänkt som ett blåljussystem (Public Safety) för

pacitet och fördelar samtalen till lediga bassta-

nätet. Swedish Radio Supply och FältCom blev

polis, räddningstjänst, ambulans m fl. Möjlig-

tioner i nätet.

“Förarna är nöjda med både funktion och användarvänlighet och
på driftledningarna har man redan sett resultat av att föraren
med hjälp av det nya systemet löser flera problem på egen hand. Erfarenheterna från installation och utbildning av förarna har varit goda.”
Johnny Albenius, ansvarig Värmlandstrafik

DRIFTLEDNING

KEL
När en chaufför trycker på larmknappen
i bussen kommer larmet att hamna hos
SOS Alarm men det kommer även att
nå fram som en larmkopia till den trafikledning som äger fordonet.

EXEMPEL PÅ RAKELUTRUSTNING I BUSS

Högtalare
Lur

Radio
Mikrofon

Larmknapp
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Kundreferenser
Sjöräddningssällskapet
Sjöräddningssällskapet väljer Swedish Radio Supply (SRSAB)
som helhetsleverantör
För att Sjöräddningssällskapet i framtiden skall kunna bedriva effektiv räddningstjänst krävs Rakel för att räddningsbåtarna skall
kunna kommunicera med den myndighet/organisation som äger
räddningsinsatsen. Efter en noggrann utvärdering av Rakelterminaler har Sjöräddningssällskapet valt SRSAB och Sepura som
huvudleverantör. Avtalet omfattar 230 stycken Sepura STP8000
handterminaler samt 120 stycken Sepura SRG3900. En tredjedel
av dessa är IP67-anpassade för de tuffa förhållanden som är en
del av Sjöräddningssällskapets vardag.

fattar projektledning, programmeringslösning till
interaktiv utbildning, programmering, utbildning
installationsutbildning” säger Andreas Arvidsson
sjöräddningssällskapet, och fortsätter; ”SRSAB
ningssällskapets organisation behöver”.

65 sjöräddningsstationer,
av huvudinstruktörer och
som är maritim ledare på
har förstått vad Sjörädd-

”En av de viktigaste faktorerna som gjorde att Sjöräddningssällskapet valde SRSAB är att man kan leverera helheten som om-

Stockholm Skavsta Airport
Efter en upphandling av ett nytt markradiosystem föll valet på ett
Tetrasystem och Swedish Radio Supply som leverantör.
Det nya Tetrabaserade systemet lever upp till de mycket högt
ställda säkerhets- och tillgänglighetskraven som råder på en flygplats. Till infrastrukturen valdes Damm basstationer och som terminal kommer Sepura användas. Damm levererar flexibla, skalbara och kostnadseffektiva system och Sepura är en av världens
största leverantörer av Tetraterminaler. Sepura är dessutom den
mest använda terminalen i det svenska rikstäckande Rakelnätet.
Stockholm Skavsta Flygplats är Sveriges tredje största flygplats,
efter Stockholm Arlanda och Göteborg Landvetter. Flygplatsen är

banbrytande inom lågprisflyget i Skandinavien och en idealisk bas för researrangörer och flygbolag.
Ryanair har sin Skandinaviska bas här och flera andra flygbolag trafikerar
flygplatsen. Passagerarterminalen kan ta cirka 2,5 miljoner personer per år.

Dalatrafik
Dalatrafik är först ut i landet bland kollektivtrafikbolagen att helt nyttja Rakel som kommunikationsbärare och systemet körs nu för fullt.
Hos Dalatrafik föll valet på Swedish Radio Suppy som leverantör
och Sepura mobilstation som Tetraterminal samt mjukvara från
Hogia. I hela Dalarna installeras nu systemet i 270 bussar och på
9 fasta lokala trafikledningar och dess trafikledare. För att klara
installationerna jobbar ett femtontal installatörer både dag och natt
för att få allt på plats inom tidsplanen.
Mats Wiklundh, teknikansvarig på Dalatrafik berättar att erfarenheterna från installation och utbildning av förarna har varit goda.
”Förarna är nöjda med både funktion och användarvänlighet och
på driftledningarna har man redan sett resultat av att föraren med
hjälp av det nya systemet löser flera problem på egen hand.”
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Tetrateknologi passar perfekt för transportföretag som exempelvis flygplatser, tunnelbanor och bussbolag trots att Tetra från början var tänkt som ett
blåljussystem (Public Safety) för polis, räddningstjänst, ambulans m fl. Möjlighet att anpassa system efter sina behov samt den höga ljudkvaliteten är bara
några fördelar och förklaringar på varför transportbolagen väljer tekniken.

Ett urval av kunder som valt Swedish Radio Supply AB
Hallands Läns Landsting
Värmlands Läns Landsting
Landstinget Dalarna
Landstinget Kronoberg
Kalmar Läns Landsting
Räddningstjänsten
Alla kommuner i Skåne
Alla kommuner i Halland
Leksand
Luleå
Kiruna
Gällivare
Borlänge
Falun
Rättvik
Mälardalen
E.on
Mälarenergi

Rikspolisstyrelsen
Försvarsmakten
Tullverket
Kriminalvården
Trafikverket
Statens Fastighetsverk
Sveriges Television
Regeringskansliet
MSB
Sjöräddningssällskapet
Västtrafik
Dalatrafik
Värmlandstrafik
Jönköpingstrafiken
Region Skåne
Stockholms Läns Landsting
Västra Götalands Regionen
Östergötlands Landsting

Malmö - Köpenhamn Hamn
Volvo Personvagnar
Stora Enso
Boliden
Billerud
Västerås Hamn - Yara AB
M-real
Malmö Kraftvärmeverk
Skavsta Airport
Ringhals Kärnkraftverk - Svensk bevakningstjänst
Stockholms Lokaltrafik
Göteborgs Spårvägar

Tekniska data
STP8000/8100/8200

STP9000/9100/9200

STP8X100/8X000

SRH3800/3900

SRG3900

Dimensioner och vikt

Dimensioner och vikt

Dimensioner och vikt

Dimensioner och vikt

Dimensioner och vikt

• Höjd: 133 mm
• Bredd: 61 mm (54 mm)
• Djup: 32 mm (standard
batteri)
• Djup: 36 mm (högkapacitetsbatteri)
• Vikt m. standardbatteri
<250g
• Vikt m. högkapacitets
batteri <275g

Strömförsörjning

• 7.4V (nominell) Li-Pol
batteripack
• Intelligent batteristatus
• Standardbatteri
• Högkapacitetsbatteri

Frekvensband
• 380-430MHz
• 407-473MHz

Produktprestanda

• IP55 Damm- & vattenskydd
• IP54 Damm- & vattenskydd (STP8200)
• Shock, Dropp &
Vibration ETS300 019
• Audio effekt - >1 Watt
• Stort språkstöd
• Drifttemp. -20°C till
+55°C
• Lagringstemp. -40°
till +85°C

Datatjänster

• Statusmeddelande
• SDS-meddelande
• Kretsförmedlande
datasamtal
• Packetdata
• Datalagring av textmeddelande

• Höjd: 133 mm
• Bredd: 61 mm (54 mm)
• Djup: 32 mm (standard
batteri)
• Djup: 37,5 mm (högkapacitetsbatteri)
• Vikt m. standardbatteri
<250g
• Vikt m. högkapacitets
batteri <275g

Strömförsörjning

• 7.4V (nominell) Li-Pol
batteripack
• Intelligent batteristatus
• Standardbatteri
• Högkapacitetsbatteri

Frekvensband
• 380-430MHz
• 407-473MHz

Produktprestanda

• IP67 Damm- & vattenskydd
• Shock, Dropp &
Vibration ETS300 019
• Audio effekt - >1 Watt
• Stort språkstöd
• Drifttemp. -20°C till
+60°C
• Lagringstemp. -40°
till +85°C

Datatjänster

• Statusmeddelande
• SDS-meddelande
• Kretsförmedlande
datasamtal
• Packetdata
• Datalagring av textmeddelande

• Höjd: 139 mm
• Bredd: 61 mm (54 mm)
• Djup: 44 mm (standard
batteri)

Strömförsörjning

• 7.4V (nominell) Li-Pol
batteripack
• Standardbatteri
-1400mAh

Frekvensband

• 380-430MHz STP8X 138
• 407-473MHz STP8X 140

ATEX klass
II 2G Ex ib IIC T4 Gb
(Gas Rating)
II 2D Ex ib IIIC Db IP6x
(Dust Rating)

Produktprestanda

• IP67 Damm- & vattenskydd
• Shock, Dropp &
Vibration
ETS300 019
• Audio effekt - >1 Watt
• Stort språkstöd
• Drifttemp. -20°C till
+55°C
• Lagringstemp. -40°
till +85°C

Datatjänster

• Statusmeddelande
• SDS-meddelande
• Kretsförmedlande
datasamtal
• Packetdata
• Datalagring av textmeddelande

• Höjd: 130mm
• Bredd: 58mm
• Djup: 30mm
• Vikt utan batteri 143g
• Vikt m. std.batteri 214g
• Vikt m. högkapacitetsbatteri 247g

Säkerhet

• ”End to End”-arkitektur
med manipuleringsskydd
• Integrerad ”End-to-End”
och kan sedan mjukvaruaktiveras
• Inbyggd SIM kortläsare

Frekvensband
• 380-430MHz
• 440-473MHz

Datatjänster

• Statusmeddelande
• SDS-meddelande
• Kretsförmedlande 		
datasamtal
• Packetdata
• Datalagring av textmeddelande

Radioenhet
• Vikt 980g
• Mått B 178 x H 49.75 x
D 126.2 (mm)
Manöverenhet SCC
• Vikt 220g
• Mått B 185 x H 58 x D
33 (mm)

Säkerhet

• ”End to End”-arkitektur
med manipuleringsskydd
• Integrerad ”End-to-End”
och kan sedan mjukvaruaktiveras
• Inbyggd smartcard
kortplats

Frekvensband
• 380-430 MHz
• 407-473MHz

Repeatertjänster

• Repeterar DMO-samtal
och tonsignalering
• Repeterar SDS och
statusmeddelande på
vald grupp
• Utsöndring av närva-		
rosignal

Datatjänster

• Statusmeddelande
• SDS-meddelande
• Kretsförmedlande
datasamtal
• Packetdata
• Datalagring av textmeddelande
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VHF Group

VHF Group är en av Nordeuropas ledande aktörer
inom radiokommunikation och har sitt huvudsäte i
Oslo. Fokus för koncernen är till hundra procent
inriktat på radiokommunikation. Koncernen har ett
heltäckande partnernät i Sverige, Norge, Danmark
och Polen samt exklusiva samarbetspartners i de
övriga nordiska länderna och Baltikum - något
som ger en stor flexibilitet och enkelhet för dig som
rör dig över landsgränserna.
VHF Group är en tillväxtorienterad koncern med
egen kompetens inom marknadsföring, utbildning,
service, support, logistik, IT och administration. Vi
jobbar med globala och starka varumärken som vi
anpassar till våra kunders specifika behov. Denna
strategi har givit oss en stabil ekonomisk plattform
och därmed ger oss möjlighet att vidareutveckla
vårt koncept för framtiden.
Vi har ett stort utbud av ledande leverantörer
och våra viktigaste kontakter omfattar bl.a. Sepura, Damm och japanska Icom, för vilken vi också
Vi samarbetar nära med alla dessa leverantörer
och som ett resultat av detta har vi tillgång till såväl
bra produktstöd som feedback från marknaden.

Leverantörer i Norge och Danmark

Detta innebär också att vi ansvarar och utför bl a
garantiservice för Icom och Sepura. Det här ger oss
spetskompetens på våra produkter vilket gör att vi

Pb 1, Oppsal | 0619 OSLO | tel +47 21 55 56 00 | faks +47 21 55 56 09
info@vhf.no | www.vhf.no

kan hålla en mycket hög supportgrad till våra kunder då vi alltid har djup kunskap om tekniken.
Vår starka organisation och kompetens i kombination med ett heltäckande partner- och leverantörs-

Baldersbækvej 31 | 2635 ISHØJ | tel +45 43 74 44 60 | fax +45 43 74 44 80
info@radiocom.dk | www.radiocom.dk

nätverk ger oss en mycket framskjuten position på
den nordiska marknaden.

A COMPANY IN THE VHF GROUP

Box 208 651 06 KARLSTAD | tel 054 67 05 00 | fax 054 67 05 50 | info@srsab.se | www.srsab.se
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