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SWEDISH RADIO SUPPLY
Swedish Radio Supply AB är ett kvalitets- 
och miljösäkrat företag (ISO9000/1400) 
som grundades 1968 och har sedan dess 
jobbat med radiokommunikation. Vi är gen-
eralagent för Icom i Norden och distributör 
av Sepura, DAMM, Peplink och Procom i 
Sverige och jobbar också med en rad andra 
välkända och stora leverantörer.
   SRS föddes ur ett genuint intresse för 
radiokommunikation. Detta intresse har allt 
sedan starten kommit att prägla hela vår 
verksamhet. Verksamheten och produktut-
budet har hela tiden breddats och vi är idag 
en av de viktigaste spelarna inom radiokom-
munikation på den nordiska marknaden. 
Vi jobbar både med analoga och digitala 
lösningar för att kunna förse alla kunders 
behov.  
   SRS ingår i VHF Group som är en inter-
nationell koncern med säte i Oslo. Fokus 
för koncernen är hundra procent inriktat på 
radiokommunikation. 
   Förutom produkter är service, support och 
egen utvecklingsavdelning centrala punkter 
i vår verksamhet.  
   Vår starka organisation i kombination med 
ett heltäckande partner- och leverantörsnät-
verk ger oss en särställning på den nordiska 
marknaden. Vi är ett företag som alltid finns 
nära dig.

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

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 Pro-
Equip hittar ni robusta och genomtänkta 
tillbehör som passar de flesta.

Tjänster

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

Produkter 

Tillbehör 

Tjänster 

Support 

Utbildning 

HELHETSLEVERANTÖR
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. 

Utbildning

Vi jobbar aktivt med utbildningar för våra 
kunder. I vårt utbud finns både sche-
malagda och kundanpassade kurser samt 
interaktiva utbildningar. 
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SEPURA
Sepura är marknadsledande i 30 länder 
och erbjuder det mest kompletta produkt-
sortiment som finns på marknaden, speci-
ellt beträffande tillgängliga frekvensband, 
språkkompabilitet och funktioner. Bland alla 
Tetra-leverantörer så är Sepuras teminaler 
unika då de fungerar i alla Tetra-nät. Detta 
har bidragit till att över 800 organisationer i 
mer än 90 länder, använder Sepura.
    Bland Sepuras kunder hittar man organ-
isationer som Polis, Räddningstjänster, Am-
bulanser, Militär och företag inom transport. 
Sepuras terminaler hjälper dessa organisa-
tioner att hantera sin radiokommunikation 
på ett effektivt och säkert sätt. Sepura har 
tagit på sig att vara ledande inom utveck-
ling och användning av Tetra-produkter 
samt att hela tiden leverera ett förstklassigt 
stöd till alla kunder.
   Totalt arbetar mer än 75 säljpartners med 
Sepura, vilket inkluderar såväl lokala dis-
tributörer som globala systemintegratörer 
och nätoperatörer.
  Sepura driver utvecklingen av Tetra-stan-
darden och är en framstående medlem av 
internationella organ som t ex Tetra Associa-
tion Board och ETSI Tetra kommittéer.

Sepura Service Center 
Level 3
Swedish Radio Supply har tillsammans 
med Sepura genomgått en certifiering-
sprocess där man noggrant tittat på 
berörd personals kompetens, utrust-
ning samt logistik. Ett antal personer av 
vår personalstyrka har genomgått en 
grundlig utbildning hos Sepura i Eng-
land. I samband med uppbyggnaden 
av Service Centret anpassade vi våra 
lokaler och investerade i ny serviceu-
trustning.
   Servicecentret i Karlstad är det tredje 
i världen godkänt för Level 3-service 
och vi känner oss stolta över förtro-
endet från Sepura. Vi kan på ett en-
kelt och mer effektivt sätt tillgodose 
kundens behov av snabb service. 
Alla servicearbeten tillhandahålls av 
oss i Karlstad när det gäller länderna 
Sverige, Danmark, Norge, Finland och 
Island. Level 3-service innebär också 
att i princip alla typer av serviceären-
den kan hanteras lokalt i Karlstad.

SE SEPURA HÅRDTESTA 
SINA TERMINALER HÄR.

WWW.SEPURA.SE/TEST
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TERMINALER

SC20-SERIEN
SC20-serien är nästa generations smarta handportabla radio, utveck-
lad och designad för att klara dagens kommunikationsutmaningar med 
morgondagens kommunikationslösningar.

SC20-serien har utvecklats genom återkoppling från användare.  SC20-serien är stöttålig, 
smart och slitstark, samtidigt erbjuder den enkel användning och enastående prestanda, 
även under tuffast tänkbara förhållanden. SC20-serien kombinerar säkerhet och Tetrafunk-
tioner med en andra databärarare, exempelvis LTE och Wi-Fi. Den utökade möjligheten att 
skapa applikationer stödjer interaktion med Bluetooth™-anslutna datatillbehör. Detta ger till 
exempel enkel åtkomst till online-databaser via Tetra eller annan databärare.

• Lätt att använda med handskar          
Stor distinkt PTT-knapp och tre soft-
key-tangenter med haptisk återkoppling 
samt en bra placerad nödknapp gör 
SC20-serien lätt att använda även med 
handskar. 

• Indikering av missade händelser       
En blå LED blinkar för att påkalla upp-
märksamhet för missade anrop/medde-
landen. 

• Dammtät och vattentät             
SC20-seriens IP65/IP67/IP68-klassade 
ergonomiska hölje är vattentätt. Detta 
gör att radion klarar två meters djup i en 
timme. Den höga klassningen gör även 
att radion enkelt kan rengöras under 
rinnande vatten.

• Unikt notisfält                                     
Notisfältet ger snabb och effektiv åt-
komst till dina favoritfunktioner. Det visar 
även missade anrop eller meddelanden 
och anger tydligt förändringar av inställ-
ningar för olika funktioner, t.ex. avstängd 
högtalare eller sändarspärr. 

• Utbytbar frontlist                                
Möjliggör personlig anpassning av radi-
on och underlättar identifiering.

• RFID-tagg                                            
Förenklar åtkomstkontroll, spårning av 
radioapparater som ingår i en pool, samt 
möjliggör integrering med back-end-
system.

• Förbättrad ljudåtergivning               
Med 2 W uteffekt och förbättrad ljudåter-
givning, återges talkommunikation kraft-
fullt och tydligt även i mycket bullriga 
miljöer.

• Unik vattenavvisande teknik             
Leder bort vatten, skyddar hörkapseln, 
högtalaren och de båda mikrofonerna. 
Detta säkerställer tydlig kommunikation, 
även i kraftigt regn. 

• Stor skärm med hög kontrast även  
i solsken                                               
Den 2,4 tum stora QVGA-skärmen är 
perfekt för användning med datainten-
siva applikationer. Nattläge minskar stö-
rande ljus för användaren när terminalen 
används i mörker.

FUNKTIONER I SC20-SERIEN
• Unika smartmenyer                            

Möjliggör anpassning för egna menyer 
med hundratals snabbknappsfunktioner.

• Stöttåliga och hårdkapslade tangenter  
Nötningsskyddade tangenter som kan 
betjänas med handskar. Detta under-
lättas ytterligare med hjälp av haptisk 
återkoppling (vibrerar vid knapptryck).

• Robust och saltbeständig                 
Unik, robust bottenkontakt med snabb-
lås som förenklar byten mellan olika 
datatillbehör. Kontaktskyddsteknik und-
viker korrosion i miljöer med fuktig och 
salthaltig luft.

• Class 3 RF (2,7 W uteffekt) och 
enastående mottagarkänslighet                 
Detta ger täckning på platser där det 
tidigare inte var möjligt.
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NÄSTA 
GENERATION
SC20-serien har vidareutvecklats för 
att klara de största utmaningarna för 
radiokommunikation genom att kombi-
nera databärare för höga hastigheter, 
som Wi-Fi och LTE, med den säkra 
och flexibla röst- och datakommuni-
kationen som Tetra möjliggör. Nätba-
serade tjänster och databaser nås via 
Tetra eller Wi-Fi med hjälp av den för-
bättrade SDA-funktionen (Short Data 
Applications).
Smart användning med Bluetooth™-en-
heter som exempelvis streckkodsläsa-
re, skrivare och RFID-skannrar. Min-
neskortsplats (MicroSD) för upp till 32 
GB, möjliggör snabb åtkomst till lokalt 
lagrade kartor och andra datacentre-
rade applikationer.
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TERMINALER

STP9000-SERIEN

• Nödsamtalsknapp                           
Praktisk placering och lätt att aktivera, 
samtidigt som den är skyddad mot oav-
siktlig användning. 

• Stor färgdisplay                               
Smart displayteknik gör att användarna 
kan visa bilder som lagras på MicroSD- 
kortet på skärmen i ett format och med 
en orientering (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                                   
Skapar en fysisk rörelse som känns i 
handen.

• Visning av missade händelser
• Skydd mot saltvatten                         

Ny, innovativ hårdvara skyddar tillbe-
hörskontakten mot korrosion orsakad av 
saltvatten och exponering för saltdimma.

• Högkänslig GPS
• Robust kontakt                                  

Den mycket robusta kontakten garante-
rar en helt pålitlig anslutning av tillbehör 
ur det breda tillbehörssortimentet.

• Man Down-funktion för personlig 
säkerhet

FUNKTIONER I STP9000-SERIEN

De bärbara terminalerna i Sepura STP9000-serien har ärvt alla de 
marknadsledande egenskaperna hos Sepura STP8000-serien.

STP9000-serien har, liksom alla Sepura-lösningar, konstruerats utifrån användarens per-
spektiv. STP9000 är byggd för att klara användning under tuffast tänkbara förhållanden.
Den är helt vattentät enligt IP67, val mellan tre olika menysystem, vibrationsfeedback på 
tangenterna och förbättrat ljud. STP9000 är toppmodellen i STP-serien med färgdisplay 
och fullt tangentbord. 

• Stor högtalare                                    
Den stora högtalaren ger ett starkt och 
klart ljud även i de bullrigaste miljöer.

• SDA-stöd (applikation)
• Dammtät och vattentät                                                                       

Innovativ konstruktion, ett slitstarkt 
hölje och tätning runt om resulterar 
i en IP67-kapsling, vilket innebär att 
STP9000-serien lämpar sig för an-
vändning även i de mest krävande och 
fuktiga miljöer. IP67 innebär dränkbar en 
meter i 30 minuter.
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STP9000 

Den funktionsspäckade flagg-
skeppsmodellen 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 ra-
dions alla funktioner. IP67-klassad.

STP9200 

STP9200 använder sig till stor del av samma 
tekniska plattform som flaggskeppsmodel-
len STP9000, inklusive IP67-skyddsklassen. 
STP9200 riktar sig främst till användare som 
söker en instegsmodell.

ÖVRIGA MODELLER I STP9000-SERIEN
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Antenn
380-400 MHz

8 cm, blå markering

T-wire antenn
60 cm kabel
SMA-kontakt

Batteri Hi-Cap
1880 mAh LiPo
> 22 tim drifttid

För laddning av radio + lösa batterierFör laddning av radio 

 1/4-vågantenn
380-430 MHz

15 cm

Antenn
410-430 MHz

8 cm, vit markering

Standardbatteri
1260 mAh LiPo
> 14 tim drifttid 

Trådantenn
mjuk version med

385 MHz

ANTENNER

Stubbantenn
Procom HX 70/
385 MHz, 6 cm

140000581 300-00418 300-00662 300-00661 47085 47089

69131 67059 69545

Antennadapter
SMA till BNC

Antennadapter
SMA till FME

Antennkontakt
SMA för krimp
RG58 kabel

BATTERIER

300-01175 300-01174

Snabbladdare
Personlig 230V

laddare + AC-kabel
Snabbladdare

mobil med cigg.kabel 

300-01461 (STP)
300-01462 (SC20)

+ 300-01598
300-01465 (STP)
300-01466 (SC20)

LADDARE

1 + 1 laddare
Ladda radio + ett ex-
tra batteri + AC-kabel

6 + 6 laddare
Ladda 6 radio + 6 ex-
tra batteri + AC-kabel

300-01624+
300-00961

300-00384+
300-00687

12-facksladdare
för lösa batterier

+ AC-kabel

24-facksladdare
för lösa batterier + 

AC-kabel

300-00385+
300-00687

            

300-00384+
300-00687

TILLBEHÖR

Passar SC20-serien Passar STP9000-serien

Passar SC20-serien Passar STP9000-serien
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För direktanslutning till radion

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

Fabric Line
Med Fabric Line får du 
tillbehör med tygkablar 
istället för plastkablar 
som är slitstarkare och 
inte trasslar ihop sig 
lika lätt.

HEADSET

Stereoheadset
Cellphone,gummi-

tip- högtalare

PRO-P262
High-End inline mik

1-wire m. öronmussla

29132 45482

Stereoheadset
delbart, standard 

högtalare

71752

PRO-P180
mini-PTT, inbyggd 

mikrofon + luftslang

29280

PRO-P285
2-wire med Noise 

Cancelling, mik/PTT

29237

29299

PRO-P605
1-wire robust mik/
PTT+ öronmussla

45476

PRO-P680
1-wire robust mik/

PTT+ luftslang

29262

PRO-P780RB
Robust headset PTT 
på sladd, full duplex

29265

PRO-P580LWO
Lättviksheadset öron-
muff-högtalare, PTT

64302

PRO-P480LWB
Lättviksheadset med 

PTT på sladden

29325

Flexheadset         
för 2 radio

Se info nedan

29331

PRO-P330 STP
Vitt headset med 

mini-PTT/mik, c-shell

ProEquip Headset med bullerdämpande 
kåpor och mikrofon. För inkoppling av 2 
radio via flexanslutning 
Vi har nu ett unikt headset i vårt ProEquip-
sortiment som du kan koppla i 2 st 
radioapparater till samma headset. Du 
har 2 separata PTT-knappar, en för varje 
inkopplad radio och du hör den radio på 
den sidan den är inkopplad. Smidigt nog 
delar du på samma mikrofon och du kan till 
och med sända på båda radioappraterna 
samtidigt.

72232

Adapterkabel
till flexheadset

29325

Passar SC20-serien Passar STP9000-serien
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RSM-klips
Långt klips till Sepu-
ra original monofon

29217

PRO-SP485
Kompakt monofon  

med larmknapp

29582

sRSM Advanced
Avancerad monofon med funk-
tionsknappar och larmknapp

300-01169

PRO-AT35L
med bajonettfäste

för slangen

29236

              

PRO-D30L
Öronmussla, juster-
bar bygel runt örat

29149

PRO-C30L
Öronmussla, justerbar 

bygel bakom örat

29147

PRO-SP880 STP 
Robust monofon med 

förstärkare, ledljus 

ÖRONMUSSLOR

MONOFONER

För direktanslutning till radio

Öronmussla
öronmussla med 

bygel, 90 cm kabel

300-00580

DIREKTKOPPLADE 
ÖRONMUSSLOR

Luftslang
med spiralkabel och 

sidokontakt

71201

Öronmusslor till monofoner

PRO-C30
Öronmussla med 
justerbar bygel

29230

Luftslang
med bajonettfäste

för slangen

29238

RSM Advanced
Monofon med funk-

tionsknappar

300-00733

29884

Passar SC20-serien Passar STP9000-serien

PRO-Adapter
till öronmussla, Smart 

Sense, 3,5 mm

29477

              Anslut en valfri hörslinga 
(endast ljud, ej mikrofon) 
med 3,5 mm kontakt till 
denna adapter för att få 
ljudet ut i slingan istället för 
radios högtalare. Adaptern 
kommer vara helt passiv 
när inget tillbehör är anslu-
tet (ljudet går ut i radions 
högtalare)

Gängad 3,5 mm kontakt

Normal 3,5 mm kontakt
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Open ear insertÖronpropp Earfly insert

+HEADSET ÖRONPROPP FÖR BÄSTA ANVÄNDNING 

Ljuddämpande proppar för 
användning i bullrig miljö

Proppar med medhörning 
med bekväm passform

Ljudreducerande proppar 
med bekväm passform

Open Ear Insert styckbeställning

Öronpropp
för luftslang, buller-
dämpande (1+1)

60255

Luftslang, svart
med 2 proppar, 

bajonettfäste

29284

Öronpropp
Gummipropp för 

luftslang

72242

Finger-PTT
3,5 mm, 150 cm 

kabel

60285

Luftslang
med 2 proppar, 

bajonettfäste

29294

Finger-PTT
3,5 mm, 30 cm 

kabel

71627

Earfly insert
3-pack höger öra,
utan medhörning

60179

Open ear insert
3-pack vänster öra,
med medhörning

60278

 

Earfly insert
3-pack vänster öra,
utan medhörning

60178

Open ear insert
3-pack höger öra,
med medhörning

60279

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Art.nr Benämning

72187 Höger Liten (S)

72186 Vänster Liten (S)

71765 Höger Medium (M)

72185 Vänster Medium (M)

72184 Höger Stor (L)

72183 Vänster Stor (L)

29317

BULLRIG MILJÖ

Vi erbjuder en unik version av vår populära luftslang i ProEquip- 
serien, nämligen en version för ljud i båda öronen. Om du någon 
gång har provat ett mobiltelefonheadset i bullrig miljö så vet du 
hur mycket enklare det är att höra vad som sägs när du får ljudet i 
båda öronen. Med denna lösning behöver du inte ha så hög volym 
på radion och ändå ha god hörbarhet. Du kan givetvis också välja 
att använda olika typer av öronproppar på luftslangen beroende 
på vilken typ av användning du önskar.

DUBBEL LUFTSLANG FÖR BRA 
HÖRBARHET

Dubbel luftslang
Inkl 2 st ljuddämpande proppar,

FabricLine-kabel

Passar SC20-serien Passar STP9000-serien
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BYGG DIN EGEN LÖSNING

PRO-PTT Box25
40 mm diameter, 
hög/låg knapp

71624

PRO-2 Wire inkl finger-PTT
2-splitkabel inkl. finger-PTT, 150 cm kabel

60288

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

1

2
PTT

1
2

PTT

1
2

PTT

PRO-1-Wire 2G adapter 2 x wireless PTT
1-wire för anslutning av headset inkl 

2 st trådlösa PTT

29574

PRO-1-Wire 2G adapter 2 x wireless PTT
Smart sense-funktion*

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

29575

Stor PTT
Wireless 2G, stor 

trådlös PTT

29466

Standard PTT
Wireless 2G, stan-
dard trådlös PTT

29467

Välj PTT-lösning             

Det finns en rad olika PTT-alternativ att välja 
mellan till din radio. Vill du ha en vanlig klas-
sisk PTT skall du välja PRO-PTT Box. Föredrar 
du en finger-PTT kan PRO-2 Wire användas. 
Alla PTT-enheter har en 2,5 mm honkontakt 
som du kan ansluta ett valfritt tillbehör till.

Din radio

Våra kompletta lösningar från 
ProEquip bygger på att du an-
vänder en standardiserad 2,5 
mm anslutning där du enkelt 
kan skifta mellan olika mikro-
fon-/högtalarenheter.
 

1 2

Passar SC20-serien Passar STP9000-serien
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PRO-Survelliance
25 L, luftslang med 

myggmikrofon

29214

ComCom Headset
Proffsheadset med bul-

lerdämp, formgjuten

72216

PRO-LWB 25L
Lättvikt, Noise Can-

celling, bommik.

64228

PRO-LWO 25L
Lättviktsheadset,

Single

72240

Stereoheadset
Vita gummiproppar, 

2,5 mm kontakt

60300

Stereoheadset
25L, iPhonetyp,

standardproppar

60222

Stereoheadset
Svarta gummiprop-
par, 2,5 mm kontakt

60301

PRO-P320L
Kombiheadset för telefon + radio. 

Inkl 2 myggmikrofoner.

29320

 

Stereoheadset
25L delbart stan-

dardproppar

60280

PRO-Survelliance
25L, c-shell, headset 

inline mik

29226

PRO-Survelliance
Peltorplug 25L, 
c-shell, headset 

29228

1

2

3

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 lös-
ningar t ex beroende på vilka arbetsuppgifter du 
har under dagen. Du kan också använda dig av 
samma ljudtillbehör till olika radioapparater.

PRO-P320 är en produkt för de som 
använder både telefon och radio samti-
digt. Myggmikrofonen finns i två färger, 
beige och svart för att matcha klädva-
let. Headsetet är vitt.

PRO-U310
Universalslinga för att ansluta egna lurar. 

Inkl 2 myggmikrofoner.

29310

PRO-U310 är en slinga som gör att 
du kan ansluta dina egna lurar till din 
radio. Praktiskt om du vill smälta in i 
olika miljöer men ändå ha kommunika-
tion genom din radio. Myggmikrofonen 
kommer i 2 färger, beige och svart för 
att matcha klädvalet. 

Passar SC20-serien Passar STP9000-serien
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UTRUSTNING FÖR BLAND 
ANNAT POLIS OCH 
RÄDDNINGSTJÄNST

100M+ kabel
för Savox med vär-
messkyddsstrumpa

64322

Stor PTT-box
Robust 12-pol för 

Savox

29395

HIROSE-SYSTEM

Hiroseadapter, 12-pol
Adapter för snabb anslutning av tillbehör till 

STP/SC20

29164

 

PTT-box
Mediumstor med 2,5 

mm honkontakt

64325

PRO-SP580
RSM funktionsmono-
fon, Peltoranslutning

2952529583

PRO-SP485
Monofon larmknapp, 

uttag öronmussla

29583

MASKGARNITYR

100M+ talrör
 kommunikations-
enhet för Savox

29138

100M+ kabel
för Savox med värme-

skyddsstrumpa

64324

29471

Robust lösning för användare som vill ha möjlighet att enkelt kunna 
skifta tillbehör med fortsatt höga krav på hållbarhet. 
   Hiroseadaptern är enkel att montera fast på radion. När den sitter 
på plats kan man enkelt ansluta och koppla loss tillbehör med en 
hand. Hiroseadaptern är en högkvalitetskontakt som tål att använ-
das i tuffa miljöer vilket ger användaren en extra trygghet. I ProE-
quip-serien finns en rad tillbehör framtagna till 12-polslösning. Du 
kan enkelt bygga ihop en lösning med hjälp av exempelvis mono-
foner, headset, PTT-knappar med mera.

Stereoheadset 
med gummiproppar, 
svart, delbar version

29495

Stereoheadset 
med gummiproppar, 

svart

29496

PRO-P680
 Headset PTT/Mic- 
enhet och luftslang

45503

Luftslang
med spiralkabel och 

sidokontakt

71203

Hiroseadapter + 2x wireless PTT, 12-pol
Adapter till STP med 2 st trådlösa PTT

Passar SC20-serien Passar STP9000-serien
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NEXUS-LÖSNINGAR FÖR SAVOX-TILLBEHÖR

NEXUS-LÖSNINGAR

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

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

Sepura Ultra RSM
Avancerad monofon för Peltor 

tillbehör

300-01153

PRO-SP580
 Robust universal-

monofon

29516

Headset 
Bullerdämpat 

headset

29319

PRO-HS780 NXB 
 Robust lättvikts-

headset

72245

PRO-U340 
 Headset, Fabric
Line, C/D-shell

29340

Robust lösning för användare i kritiska branscher som vill ha möjlighet 
att enkelt kunna skifta tillbehör med fortsatt höga krav på hållbarhet.  
Nexus 4-polsystem har med tiden blivit en etablerad industistandard 
som blivit populär på grund av sin enkelhet och robusthet och som tål 
att användas i tuffa miljöer vilket ger användaren en extra trygghet. 

PRO-PTT-box
 Robust PTT (7x9 cm) 

för Peltortillbehör 

29390

I ProEquip-serien finns en rad tillbehör framtagna till Nexus 
4-pols-lösning. Du kan enkelt bygga ihop en lösning från Pro-
Equip-serien eller använda befintliga tillbehör du redan har med 
denna anslutning.

NEXUS-LÖSNINGAR FÖR PELTOR-TILLBEHÖR

PRO-1 Wire Adapter 
inkl. 2 x trådlösa PTT

29473

PRO-PTT-BOX
Medium PTT för 
Peltortillbehör 

71626

72211

Stor PTT-box
 Stor PTT (7x9 cm) för Savox-

tillbehör 

29391

PRO-SP580
Robust universal-

monofon

29517

Sepura Ultra RSM
Avancerad monofon för Savox 

tillbehör

300-01124

HC-1 Helmet Com
 skallbensmik/hög-

talare

64310

SAVOX L-C
headset bakom 

nacken, spiralkabel

72264

Headset
enhörigt med bom-

mikrofon

71768

ComCom Headset
proffsheadset med bul-

lerdämp, formgjuten

Passar SC20-serien Passar STP9000-serien
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FÖR STP UTAN INBYGGD BLUETOOTH™

BLUETOOTH™

STP WR-dongle
Adapter för anslutning av trådlöst headset

29478

PRO-BT550
dual headset för 
radio och telefon

29485

5007149884

Anslut din radio mot ett 
Peltorheadset och få en 
unik lösning där du en-
kelt sänder direkt på ditt 
headset. Du har en tyst 
och klar ljudanslutning 
mellan radion och kå-
pan och du slipper alla 
sladdar. 

Anslut din radio mot 
PRO-BT540. Denna 
lösning är anpassad för 
dem som inte vill ha ett 
bullerdämpat headset 
på sig. Headsetet har 
stöd för att sända med 
svarsknappen. 

Du kan också ansluta 
radion mot de flesta 
Bluetooth™headseten 
på marknaden. Du styr 
då radions PTT med 
hjälp av en trådlös PTT-
knapp. 

PRO-BT540
headset för radio

30310

Peltor hörselskydd med hjässbygel

WS Alert XP 
Bluetooth, medhörning samt FM-radio

WS ProTac XP Flex
Bluetooth, medhörning, VOX-styrning samt 

Flexanslutning

FÖR STP/SC20 MED INBYGGD BLUETOOTH™

PTT för styre
Trådlös PTT för 
dongle 29478

29528

Standard PTT
Trådlös PTT för 
dongle 29478

29526

TRE ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR DIN WR-DONGLE

Anslut din radio 
mot PRO-BT540. 
Headsetet har stöd 
för att sända med 
svarsknappen. 

Anslut din radio mot ett Peltor headset och få 
en lösning där du enkelt sänder direkt på ditt 
headset. Du har en klar ljudanslutning mellan 
radion och kåpan och du slipper alla sladdar. 

Anslut din radio och 
telefon mot PRO-
BT550. Headsetet 
har både en svars-
knapp och en PTT-
knapp. Detta för att 
kunna kontrollera  
radio och telefon.

Lansering Q1 2017 Lansering Q1 2017

Passar SC20-serien Passar STP9000-serien
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KLICK FAST-FÄSTE OCH VÄSKOR

Läderväska
robust med bältes-

klips

300-01385

Läderväska
robust för Klick Fast

300-01386

Klick Fast fäste
för montering direkt 

på radio

300-00718

Läderväska
robust för Klick Fast

300-00439

Tygfäste
för montering på 

kläder

60295

Bältesklips
för snabbfäste

300-01589

Fäste bröstklaff
eller livrem

71900

Fäste för hölster
38/50/60 mm bältes-

bredd

71608/71609/71615

Bältesdel
lång variant,
höjd 108 mm

60294

           

Bältesdel
kort variant,
höjd 78 mm

60292

Skruvbart fäste
för montering i ex 

fordon

60293

Snabbfäste 6-pack
med 6 olika modeller

300-00012

Öppen väska
med bästesfäste

91018

Fäste för väska
för väska eller 

ryggsäck

60306

Fäste för styre
för exempelvis 

cykelstyre

60303

Fäste för tunn ficka
stabiliserar radion

60307

Frontlist blå, gul, orange, grön
Gör terminalen personlig och enkel 

att identifiera.

700-00029/30/31/32

Frontpanel blå, röd, gul, grön
Gör terminalen personlig och enkel 

att identifiera.

45470/ 45471/ 45472/45480

Displayskydd
för SC20

72279

Displayskydd
för STP

72280

Väska
för 6 st radio + tillbehör

91017

Aquapac
vattentät väska

28400

ÖVRIGT

Med Klick Fast System 
monterat på din radio kan 
du använda en rad olika 
fästen för att hänga fast 
radion.
Vrid och klicka i fästet 
som sedan sitter säkert på 
plats tack vare spärrläget.

KLICK FAST

TRE ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR DIN WR-DONGLE

Passar SC20-serien Passar STP9000-serien
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För mer information om strömförsörjning, DC-kablage och andra laddtillbehör kontakta SRS kundtjänst.

MONTERINGSDETALJER

STP CAR-KIT

300-00571300-00657

Handsfree Kit
för mik+PTT, 3,5 mm 

kontakt

Handmikrofon
Handmikrofon-kit, 
fordonsinstallation

300-00492

Handset
Telefonlur för 

fordonsinstallation

RPS401300-00444

Monofon
med högtalare för 
fordonsinstallation

Antenn Kit
yttre antenn för 

car-kit

300-00719

Högtalare
för fordon, 100 cm 

kabel

Car-Kit
Installationssats för fordon exkl. ljudtillbehör

300-00797

ÖVRIGT

49936

Svanhals-PTT
Flexibel och böjbar

89230

Hållare
för handmikrofon

300-00082

Kabel
förlängning för 
högtalare 5 m

67511

Svanhalsmik
mikrofon ME151

300-00655

Fordonssats
cigg.plugg

300-00839

Fordonssats
antennanslutning, 

cigg.plugg

300-00870

Fordonssats
öppna ändar

300-00837

Fordonssats
antennanslutning, 

öppna ändar

CAR-KIT FÖR STP

45446

Knäskydd
för svanhals-PTT

Passar SC20-serien Passar STP9000-serien

FORDONSSATS
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MOBILA LADDARE OCH HÅLLARE

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

MONTERINGSDETALJER

300-01618

Laddare
i metall, låser fast 

radion

8929389295

Fäste
för 2 st MB-hållare/

laddare

Fäste
för 1 st MB-hållare/

laddare

71399

Natek CL271L
Batteriladdare, ström-

kabel, fästplatta

88274

Natek hållare
Adapter för batteri

8927989291

MB-STP hållare
Passiv hållare för 
fordonsmontage

MB-STP hållare
Fordonshållare med 

öppna ändar

SET11789289

MB-STP hållare
Fordonshållare med 

cigg-kontakt

Natek laddare
för 2 batterier, 

11-30V

88278

Natek CL272L
Adapter för 2 batte-

rier, fästplatta

88277

Natek CL272L
Adapter för 2 

batterier

89297

Fäste
för 4 st MB-hållare/

laddare

Passar SC20-serien Passar STP9000-serien
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Lösning för spårning och lokalisering i inomhusmiljö för ökad säkerhet 
och skydd av ensamarbetande.

För organisationer där medarbetarna till-
bringar en del eller all sin tid inomhus har 
det tidigare varit en stor utmaning att skyd-
da, lokalisera, övervaka och administrera 
dem, speciellt för organisationer med en-
samarbetande. 

STProtect är en mycket innovativ och funk-
tionsrik skyddslösning för ensamarbetande 
i inomhusmiljö som även erbjuder åtkomst-

styrning och resurshantering. STProtect kan 
användas tillsammans med bärbara termi-
naler i Sepura STP-serie 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 STP-terminalerna.

STProtect-radiofyrar – En serie batterid-
rivna, IP65-klassade radiofyrar utplacerade 
på strategiskt viktiga och användardefinie-
rade positioner på anläggningen.

STProtect programvara – En lättanvänd, 
funktionsrik programvarusvit för hantering 
av STProtect.

SYSTEMLÖSNING

STPROTECT
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SRB9000 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 au-
tomatisk mätaravläsning, mobila datorer, 
trafikledningssystem och telemetri.

SRB9000 är fullmatad med Sepuras Tetra- 
funktioner.  SRB9000 stödjer två oberoende 
seriella gränssnitt (PEI) portar för anslutning 
mot applikationer. PEI tillåter 3:e parts pro-
gram att skicka och ta emot information i 
Tetranät med Multislot paketdata och Status 
eller SDS som textmeddelandetjänster.

SRB9000 har fullt stöd av ljudkommuni-
kation i samtliga trafikfall, individsamtal i 
simplex eller duplex, gruppanrop, larm och 
broadcast, vilket gör den idealisk för lar-
manrop, test och  servicesamtal i en inte-
grerad systemlösning. SRB9000 har stöd för 
både Trunked och Direct Mode-drift.

SRB9000 har högsta prestanda för att kom-
municera i Tetranät, uteffekten är helt an-
passningsbart till 1,8 watt i TMO, DMO och 
kan även användas som en DMO-repeater 
(frekvenseffektivt).

TERMINAL

SRB9000
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Phonak Communications är en världsledande tillverkare av mini-
atyriserade trådlösa kommunikationssystem och intelligenta hör-
selskydd. Deras lösningar används över hela världen i så skilda 
områden som säkerhet, radio, tung industri och media.

Profilo Nano är marknadens enda dolda öronmussla som erbjuder 
100% störningsfria radiokommunikation. Phonaks produktfamilj för 
dolt bärande har länge ansetts som branschstandard. Välj Profilo 
för en säker kommunikation.

Profilo Nano
Störningsfri (elektro magnetical interferences).

Världens minsta trådlösa öronmussla! Brun

72364

       

Phonak Profilo RCU AC + Profilo
Phonak slinga med trådlös öronsnäcka. 3,5 mm 

kontakt för hörlurar. 6 batterier, 11 st vaxfilter och 
3 st tops medföljer. RCU-enhet beställes separat. 

Trådlös PTT beställes separat.

       

SET 418

Phonak Profilo WL-kit AC + Profilo
Phonak slinga, komplett med trådlös

 öronsnäcka och trådlös PTT. 3,5 mm kontakt för 
hörlurar. 6 st batterier,11 st vaxfilter och 3 st tops.

       

SET 416

Profilo Nano
Störningsfri öron-

mussla, beige

72363

Kablar till Neckloop
lösa kablar för förlängning eller förkortning av 

Neckloop

       

TILLBEHÖRSLEVERANTÖR

PHONAK

Art.nr Benämning

72368 Neckloop 50 cm beige

72369 Neckloop 50 cm svart

72359 Neckloop 60 cm beige

72360 Neckloop 60 cm svart

72361 Neckloop 70 cm beige

72362 Neckloop 70 cm svart

Passar SC20-serien Passar STP9000-serien

TILLBEHÖR FÖR PROFILO

71202 71497 71499 7226672364

Phonak Profilo
Nano brown

Phonak batteri
Zink luft

A10 6-pack

Phonak vaxfiler
11-pack

Softwrap
för öronsnäcka 

10-pack

PTT
trådlös PTT

Remote control
RCU, 80 cm kabel, 

svart

300-00302

OBS! Brun mussla är minst synlig i de flesta öron.
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Serenity DPC
Headset med bullerdämpad mikro-
fon. Aktivt headset för förstärkning 

av omgivningsljud.

U72317

Freecom 7000 MC
Aktivt headset med bullerdämpad 

mik. Exkl. anslutningskabel.

72377

ComCom Headset
Proffsheadset med bullerdämpad 

mikrofon, formgjuten

72216

Kablar för Freecom och DP+
lösa kablar med Binderkontakt för anslutning 

mot radio

       

Art.nr Benämning

84032 2,5 mm kontakt för anslutning mot ex 
trådlös PTT-adapter (Freecom)

84033 3,5 mm kontakt för ljudanslutning 
mot ex monofon. (DP+)

84035
2,5 mm kontakt + mikrofonmygga 
för anslutning mot ex trådlös PTT-
adapter (DP+)

84036
3,5 mm gängad kontakt för 
ljudanslutning mot Sepuramonofon. 
(DP+)

84038
4-pol Nexuskontakt för anslutning 
mot ex trådlös PTT-adapter 
(Freecom)

Serenity DPC 12-pol Hirose
Headset med bullerdämpad mikro-
fon. Aktivt headset för förstärkning 

av omgivningsljud.

72234

Serenity DP+
Bullerdämpade öronsnäckor. Aktivt 
headset för förstärkning av omgiv-
ningsljud. Exkl. anslutningskabel.

72233

ComCom
Headset, universal öronsnäcka,

med bullerdämpad mikrofon

72217

eShell
Formgjutna snäckor, 

vänster + höger

72388

Foam eartip
Mjuka öronproppar,

medium 10-pack

72396

Foam eartip
Mjuka öronproppar,

large 10-pack

72397

Generic
Universal öron-

snäckor

72393

COMCOM
       

Phonak tillverkar intelligenta hörselskydd som erbjuder 
skydd mot höga ljud. Dessa system passar användare 
som arbetar i varierande högljudda bullriga miljöer, men 
ändå kräver tydlig radiokommunikation med kollegor. 

Välj Serenity DPC för skydd med koppling till radio eller 
Serenity DP+ för rent skydd utan mikrofonbom. 

Passar SC20-serien Passar STP9000-serien

TILLBEHÖR
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ATEX-KLASS:

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

 

Genom att ta de viktigaste fördelarna och 
lösningarna från Sepuras terminalserie och 
tillämpa dessa för att uppfylla kraven från AT-
EX-användare världen över, har Sepura tagit 
fram en marknadsledande paketlösning.

STP8X uppfyller inte bara de senaste ATEX-/IECEx-stan-
darderna, utan ger även användare inom så vitt skilda 
marknader som brandväsendet, olje- och gasprospek-
teringsindustrin, tillverkningsindustrin, flygplatser och 
militären tillgång till exakt de egenskaper och funktioner 
som de efterfrågar.
   STP8X kan användas i miljöer där det kan finnas explo-
siva gaser och damm, vilket gör att personal kan kom-
municera med varandra utan att äventyra säkerheten.

 

Högst ATEX-klassade radion på marknaden

TERMINALER

STP8X-SERIEN
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• 1 W uteffekt ger bra räckvidd i TMO och DMO
• Klart och högt ljud ger högkvalitativ kommunikation även i bullriga miljöer
• Stor, tryckkänslig knappsats underlättar handhavande även med stora 

handskar
• GPS och Man-Down alarm ger ökad säkerhet för användaren genom 

automatisk detektering av rörelse och position
• DMO-repeater med ökat utbud och tillförlitlighet i DMO för röst- och 

datasamtal
• IP67
• WAP-browser och Micro SD-kort för ökad produktivitet och effektivitet 

hos användaren
• Stort sortiment av ATEX-tillbehör
• Smartcard”-baserad E2E-kryptering

Antenn STP8X
för 380-400MHz

8 cm

300-00883

Antenn STP8X
för 410-430MHz

8 cm

300-00882

       

FUNKTIONER I STP8X-SERIEN

ANTENNER BATTERIER OCH LADDARE

Batteri
1400mAh

300-00910

Batteriladdare
för 1 batteri

300-00904

       

Batteriladdare 2-6 fack
Multifacksladdare för 2-6 batterier, antal fack kan 

kombineras efter önskemål

Kontakta kundtjänst för info

       

HEADSET

Headset
med strupmikrofon

300-00851

Headset
robust

300-00852

Headset
lättviktsheadset med 

bom-mikrofon

300-00854

Headset
skallbensheadset

300-00855

MONOFONER OCH PTT VÄSKOR OCH FÄSTEN

Monofon
avancerad monofon

300-00853

Monofon
avancerad monofon 
med Peltorkoppling

300-00990

Stor PTT
stor robust PTT

300-00849

Väska STP8X
robust med Klick Fast

300-00898

Klick Fast fäste
Snabbfäste-kit med 

olika modeller

300-00911

Klick Fast fäste
Snabbfäste bältesdel 

i läder

300-00912
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Power/
audio

Interface 1 GPS-
Antenn

Interface 2

SRG3900 Mobilenhet BAK

Simcard

SRG3900 Mobilenhet FRAM

TERMINALER

SRG3900
SRG3900 är en fullt utrustad Tetraterminal med hårdvara som är klar för funktionerna DMO-gateway, DMO-
repeater, PEI-baserade data och End-to-End-kryptering. SRG3900 har hela 10 watts RF-uteffekt i både 
DMO- och TMO-läge så att kommunikationen mellan användarna kan upprätthållas också i områden med 
dålig Tetratäckning. Dessutom kan den användas för att skapa ett Tetranätverk där ingen täckning finns.

• 10 W uteffekt                                                                  
En av de mest kraftfulla mobila Tetraterminalerna på 
marknaden.

• Hög funktionalitet                                                     
Hårdvaruklar för funktionerna DMO-gateway, DMO-repe-
ater PEI-baserade data och E2E-kryptering.

• Användargränssnitt                                                  
Samma användargränssnitt som för Sepuraterminalerna 
SC20, STP9000 och STP8000 underlättar integrering 
med den utrustning som är i bruk och minimerar behovet 
av att utbilda användare.

FUNKTIONER I SRG3900
• GPS-modul                                                                         

Integrerad i transceivern, med möjlighet till stöd för medde-
landehantering enligt NMEA, Sepura Compact eller ETSI LIP.

• Nödanrop                                                                          
Fullt konfigurerbar hantering av nödanrop inklusive alterna-
tiv för automatisk mikrofonaktivering, hantering av status-
meddelanden och positionsrapportering

• Diskret nattläge                                                                 
För säker användning i mörker.

FUNKTIONER I STP9000-SERIEN

Tetra-
Antenn
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BORDSSTÄLL

MANÖVERPANEL

T15 CONSOLE EXTENSION
Med Console Extension 100 meter är det möjligt att separera Se-
pura SRG radioenhet och manöverkonsolen med ett avstånd upp 
till 100 meter.
Två stycken Console Extension anslutningsboxar kopplas mellan 
radioenheten och manöverkonsolen (radioenhet och manöver till-
kommer).

VIRTUELL KONSOLL
Sepura Virtual Console ger ett mjukva-
rubaserat alternativ till en fysisk konsol. 
Virtual Console möjliggör integration 
med en mängd Tetraapplikationer och 
system. Det konfigurerbara gränssnit-
tet kan anpassas till att passa vilken 
skärmstorlek som helst. Den virtuella 
konsolen ger samma funktioner som 
SRG3900.

Bordsställ i aluminium
för SRG-serien eller T15

64368

       

Bordsställ i trä
för SRG-serien inkl. 220V nätaggregat, Colour 

Console samt Peikerlur

SET146

       

Bordsställ i metall
för SRG-serien inkl. 220V nätaggregat, Colour 

Console samt Peikerlur

45477

             

HBC2
Manöverkonsoll, liknar 

STP-serien

300-01057

SRG3900 Colour console SCC3
Manöverkonsoll med färgdisplay, finns också i 

vattentät version (IP67), liknar SC20-serien

300-01808/300-01815 (IP67)

Art.nr Benämning

300-00588 Sepura Virtual Console Cable

600-00025 Sepura Virtual Console mjukvara för 
SRG

600-00026 Sepura Virtual Console Lisens för SRG 
(com 1)

600-00027 Sepura Virtual Console Lisens för SRG 
(com 1)

SRG3900 Colour console SCC2
Manöverkonsoll med färgdisplay, 

liknar STP-serien

300-00771

HBC3
Manöverkonsoll, liknar 

SC20-serien

300-01810

Speakerinjector
för anslutning av 

64368 till T15

49999

För en mer statisk position kan ett bordsställ 
vara en smartare lösning än en bärbar radio. 
Välj ett bordsställ i plåt för lite tuffare miljö-
er alternativt en lösning i trä som är mera 
elegant på ett skrivbord. På framsidan sitter 
radions front lätt åtkomlig tillsammans med 
tillhörande lur. Anslutning finns för spän-
ningsmatning, antenn och audiotillbehör.
Strömkabel 230V ingår.

Talutrustning

Console 

extensionboxar

Sepura

SRG
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MIKROFONER OCH LURAR

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

HÖGTALARE

Art.nr Benämning

49934 Peikerhållare Sepura SRG

49935 Peikerlur Sepura SRG

45395 Förlängningskabel 0,27 m

45362 Förlängningskabel 1,5 m

49946 Förlängningskabel 3,0 m

45333 Förlängningskabel 5,0 m

45486 Förlängningskabel 7,0 m

Handset
ansluts på framsidan 

av SCC

300-00726

Högtalare/mik
ansluts på framsidan 

av SCC

300-00722

Mik
för AIU-box och SCC 
ansluts på baksidan

300-00062

Handset PTT
ansluts på baksidan 

av SCC

300-00061
Peikerlur

Art.nr Benämning

300-00378 Mouse mic, Hirose-kontakt
3 m kabel

300-00379 Mouse mic, Hirose-kontakt
5 m kabel

300-00227 Mouse mic, 3,5 mm
kontakt, 5 m kabel

67511 Svanhalsmik 3,5 mm
kontakt, 3 m kabel

Mouse mic

Art.nr Benämning

300-00230 Svanhals-PTT Hirose 5 m

49936 Svanhals-PTT 3,5 mm
kontakt, 5 m kabel

49942
Svanhals-PTT 3,5 mm kontakt, 5 m 
kabel, modifierad för Volvo

49953
Svanhals-PTT Hirose 5 m, 
modifierad svart knapp

45446 Knäskydd för svanhals-PTT

Svanhals-PTT

Art.nr Benämning

300-00079 PTT och kort bommikrofon Hirose 
3 m

300-00085 PTT och kort bommikrofon 3,5 mm 
kontakt, 3 m kabel

300-00294 PTT och kort bommikrofon 
Hirosekontakt, 3 m kabel

300-00319 PTT-knapp 3,5 mm, 3 m kabel

300-00706
Kort bommikrofon 3,5 mm kontakt, 
3 m kabel

300-00657 HF-kit 3,5 mm kontakt, 3 m kabel

Handsfree-kit

Högtalare
lågprofil med 1 m 

kabel

300-00719

2 x Högtalare 5¨
för infällt montage,

levereras i par

84210

Högtalare
vattentät 12V

72271

ANSLUTNINGSBOX

Applikationsenhet
MK2 anslut dator, mik, 
lur el handsfree + RCU

300-00217

Console interface box
splitbox för att dela en interface-port i radion 
mellan manöverpanel och fordonsterminal

300-00221

Hirosekontakt 3,5 mm kontakt
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HÖGTALARE

MONTERINGSDETALJER

KABLAGE

HEADSET OCH BORDSMIKROFON

Kontakta oss för mer 
information om vilka Peltor-
produkter du kan använda 
samt vilka kablage som passar 
din installation.

FRONTPANEL

Art.nr Benämning

300-00067 Manöverkabel 0,5 m

300-00068 Manöverkabel 2 m

300-00664 Manöverkabel 3 m

300-00069 Manöverkabel 5 m

300-00665 Manöverkabel 7 m

300-00070 Manöverkabel 10 m

300-00666 Manöverkabel 12 m

300-00896 Manöverkabel 15 m

300-00895 Manöverkabel 20 m

300-00897 Manöverkabel 30 m

Manöverkablage Förlängningskabel för manöverkablage

Art.nr Benämning

64359 Förlängningskabel 0,5 m

64360 Förlängningskabel 1 m

64356 Förlängningskabel 2 m

64361 Förlängningskabel 5 m

64362 Förlängningskabel 8 m

64363 Förlängningskabel 9,5 m

Art.nr Benämning

300-00065 Datakablage

300-00720 Datakablage för front SCC

300-00971 Datakabel USB

300-00774 Datakabel SCC 3 m

Datakabel

Spänningskabel

Art.nr Benämning

300-00066 DC-kabel 5 m

49862 DC/DC omvandlare 24-12V

49864 DC/DC omvandlare 12-24V

48352 Larmknapp

49969 Power cable

Headset
utan PTT

300-00075

Bordsmikrofon
med PTT

300-00074

Blå frontpanel
passar SCC2

700-00490

Art.nr Benämning

49842 PTT-box SRG för Peltor

700-00212 Adapterkabel D-sub

300-00076 Fotpedal

Art.nr Benämning

45372 Fordonskassett

45373 Glidsats till 45372

49959 Plåtsvep

300-00086 Original monteringsplåt

82202 Skyddskåpa

22128 Skyddslåda, plåt för SRG

49524 Nätaggregat 13,8V DC10A

För radioenhet

Art.nr Benämning

45331 Vinkelfäste

45457 Fäste för panelmontage

45465 Fäste för Volvo V70/S80 09-

45466 Plastskydd till 45465

För Peikerlur

Art.nr Benämning

300-01117 Sepura Dash Mount pivot

45374 Tvådelad monteringsdetalj

45456 T-styck vid montering, befintliga 
bildskärm

45382 Polskruv

300-00202 SCC 1 bakre skyddsplåt

22077 Montage för SCC 1, lur + bildskärm

22079 SCC 1 bakre skyddslock 
obehandlad

300-00784 SCC 1 bakre skyddslock med 
AMPS hålbild, inkl packningar

300-00804 DIN monterings-kit

82204 Monterings-kit marin miljö

För frontpanel

Art.nr Benämning

300-00488 RCU kabel 5 meter

300-00375 RCU kabel 2 meter

RCU-kablage
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Nedan följer ett urval av antenner och antennkablar. Kontakta SRS kundtjänst 
för hjälp att hitta rätt antenntyp och kablage till din installation.

BNC hona, Tetra            SMC hane, GPS

ANTENNER

ANTENNKABLAGE

Art.nr Benämning

45298 Antennkabel lågförlust 10 m YE50 FME-FME, H155

45302 Antennkabel lågförlust 7,5 m YE50 FME-FME, H155

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/M-BNC/M, H155

73008 Lågförlustkabel 7 m, FME/M-BNC/M, H155

45368 Antennkabel RG-316 dubbelskärm för GPS 4 m

45487 Antennkabel RG-316D FME/f- SMC/f 5 m

67412 Antennkabel RG-316D SMA/f- SMC/f 4 m

BASSTATIONSANTENN

GP-430LBN
Antenn 380-480MHz

67430

Procom S.1-445
Dipolantenn 

420-470 HMz

123003006

130000229 130000232130000351

Magnetfot
för tillfälligt montage

MU 9-X/s
Antennspröt ½-våg, 

kapbar, 380-410 MHz

MU 9-X/l
Antennspröt ½-våg, 

kapbar, 400-440 MHz

MAGNETFOTSANTENN

Art.nr Benämning

112000072
GPS-antenn, svart med kabel, 
MFME-kontakt

86714 Procom kombiantenn

67353 GPS-puck, 5 m

RAK007
Magnetfot + antennsats           
380-410MHz

130002033
Antennfot inkl spröt för hålmonta-
ge, ½-vågsantenn med GPS, 380-
410MHz FME-kontakt

130002034
Antennfot inkl spröt för hålmonta-
ge, ½-vågsantenn med GPS, 406-
430MHz FME-kontakt

132000200
Antennfot inkl spröt för hålmonta-
ge, ¼-vågsantenn med GPS, 380-
410MHz FME-kontakt

130000201
Antennfot inkl spröt för hålmonta-
ge, ¼-vågsantenn med GPS, 406-
440MHz FME-kontakt

Takmonterade antenner Antenner för dolt montage

Art.nr Benämning

47039 Tetra-antenn, självhäftande

SET145 Tetra, T-wire antennsats

SET152 Tetra, slitstark “Whip” antennsats

45320 GPS-antenn magnet/självhäftande 0,5 
m SMC/f

45318 GPS-antenn magnet/självhäftande 
0,15 m FME/m

67353 GPS-antenn magnet/självhäftande 5 
m SMC/f

Art.nr Benämning

47077 Puckantenn-Tetra, GPS

47076 MC-antenn, Tetra

47078 Tetra-antenn med klippsfäste

130001117 Glasantenn med utvändigt 
spröt, Tetra

Jordplansoberoende antenner

Marinantenn
Tetra/GPS 380-

400MHz

47091
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Miljön som Sjöräddningssäll-
skapet manskap är utsatta för 
är ofta dagar då det är allt annat 
än sol och lite vind, när ingen vill 
vara på havet – då tvekar inte 
SSRS frivilliga att ge sig ut på 
havet för att undsätta folk. 

Sjöräddningssällskapet har till-
sammans med Swedish Radio 
Supply noggrant gått igenom 
varje båtmodell och bestämt hur 
installationerna ska vara utförda. 
Programmeringsförändringar 
i Sepuraterminalerna hanteras 
av SRS med SDP tjänsten. Varje 
sjöräddningstation har en pro-
grammeringsklient för att snabbt 
och effektivt kunna få ut nya 
programmeringar till Sepura-

KUNDREFERENS

SJÖRÄDDNINGS-
SÄLLSKAPET

terminalerna, t.ex talgrupper, 
telefonbok och snabbfunktioner. 
Sjöräddningssällskapet med en 
liten serviceorgansiation hade 
inte utan SDP tjänsten haft nå-
gon möjlighet att hinna med pro-
grammeringsarbetet.

Rakel är en viktig del vid sjör-
äddning på vatten och Sjörädd-
ningssällskapet har behov av 
att kunna samverka med övriga 
aktörer som kan vara inblandade 
i sjöräddning. Det kan vara polis, 
SOS, ambulans, räddningstjänst, 
och kustbevakning. Från somma-
ren 2011 har Sjöräddningssäll-
skapet enklare kunnat kommuni-
cera med dessa aktörer i Rakel 
istället för VHF-radio. 

Kommunal räddningstjänst får 
larm tillsammans med polis och 
ambulans och tilldelas en RAPS 
talgrupp. Då olyckan kan röra 
sig om en försvunnen skridsko-
åkare behövs ett sök över ett 
större område och lämpligaste 
farkost är Sjöräddningssällska-
pets svävare.  Svävare larmas 
och tilldelas en talgrupp som 
har gruppkombinerats med den 
aktuella RAPS talgruppen. Då 
tiden är avgörande vid fram-
körning kan vi tack vare Rakel 
följa insatsen längs vägen och 
påbörja insatsen direkt.  
När vi väl är sjösatta och svä-
var ut kommer Rakel väl till pass 
igen då svävarna är en bullrig 
farkost och omöjliggör kommu-

nikation med traditionella analog 
teknik. Sepura STP9000 ger oss 
ren och bullerfri kommunikation. 
När vi väl hittar den nödställde 
vet vi att vi har direktkontakt 
med sjukvården och kan ge en 
status på den nödställde samt 
finna närmaste mötesplats för 
överlämnandet.

SRS är stolta över att vara leve-
rantör till Sjöräddningsällskapet 
och ser till att deras frivilliga har 
den bästa kommunikationsut-
rustning.

Sjöräddningssällskapet har sedan säsongen sommaren 2011 varit utrustade med Sepura för 
kommunikation i Rakel. Det innebär att man nu summerar all erfarenheter med Sepura efter 
6 säsonger.
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Kommunikatinslösningar 
för kritiska nät 
Procom utvecklar och tillverkar 
antennteknologi för P25, Tetra, 
LTE, DMR, flygband, marin och 
liknande. Dessutom utvecklar 
de även ett stort antal filter och 
kombineringslösningar.  

Avancerade antenn-
lösningar 
Procom har i sitt sortiment även 
produkter från Skymast och 
Jaybeam, vilket ger en stark 
och mångsidig produktportfölj. 
Bland annat innehåller produkt-
portföljen Tetra/P25/LTE-anten-
ner och högpresterande VHF/
UHF-antenner. 

DAS-lösningar
Procoms produktportfölj om-
fattar antenner, riktkopplare, 
splitters, termineringar, dämpa-
re, isolatorer, cirkulatorer och 
effektmonitorer. Systemkompo-
nenterna har utvecklats för pro-
fesionella användare av erfarna 
ingenjörer. Produkternas robus-
ta och höga kvalitet.

Avancerade combiner- och 
filterlösningar
Procom erbjuder combiner- och 
filterprodukter av mycket hög 
kvalitet som produceras av Pro-
com i Danmark. Kavitets- och 
hybridcombiners finns tillgänliga 
i många varianter för att passa 
alla applikationer. 

Procom är en av de ledande globala leverantörerna 
av lösningar för infrastruktursystem. Oavsett om det 
gäller komplexa basstationer, ett litet DAS-nätverk 

TILLBEHÖRSLEVERANTÖR

PROCOM
eller ett större inomhusprojekt, levererar Procom 
med ”bäst-i-klassen”-prestanda. Swedish Radio 
Supply är Procomdistributör i Sverige.
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TILLBEHÖRSLEVERANTÖR

PELTOR
3M™ Peltor™ är världsledande inom produkter för 
fältkommunikation och personskydd. Över 50 års 
tillverkning och utveckling har satt produkterna på 
främsta plats för säkerhet, komfort och estetik. Pel-

Standard headset för 
Flex-kabel och hjässbygel
Högdämpande kåpor för ett bra 
skydd och med Flexanslutning för 
att kunna ansluta olika radioap-
parater. Bullerdämpande mikrofon 
samt en tydlig sändknapp på si-
dan av kåpan.

WS Alert XP Hörselskydd 
Bluetooth™ Hjässbygel
Hörselskydd med Bluetooth™, 
medhörning och FM-radio i sam-
ma kåpa. Bluetooth™ fungerar att 
anslutas till komradio eller mobil-
telefon. Högpresterande FM-krets 
för en stabil radiomottagning och 
strömning av musik från mobilte-
lefon fungerar fint.

Peltor WS ProTac XP Flex 
Hörselskydd Hjässbygel
Hörselskydd med Bluetooth™, 
medhörning och Flexanslutning. 
Bluetooth™ fungerar att anslutas 
till komradio eller mobiltelefon. 
Kåpan har också stöd för en av-
ancerad VOX -funktion för styrning 
av din radio även i bullrig miljö. 
Kåpan har också digital buller-
dämpning (DSP) på mikrofonen 

LiteCom Hörselskydd med 
komradio Hjässbygel
Hörselskydd med inbyggd kom-
munikationsradio för 8 st licensfria 
kanaler på 446 MHz. Både VOX- 
röststyrning och PTT-funktion 
finns. Räckvidd upp till 3 km. 

tor är marknadsledande med sina uppskattade hör-
selskydd. Genom att fokusera på funktion och design 
har de skapat avancerade och bekväma hörselskydd 
som är tilltalande att använda.
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TetraFlex® BS421 utomhus-
basstation, 1–4 kanaler
IP65-skyddad och konstruerad 
för att monteras i mast, nära an-
tennen, vilket eliminerar förlus-
ter i matarledning och sänker 
installationskostnaden. Dess 
ringa storlek och vikt gör den 
även idealisk för mobil installa-
tion i exempelvis bilar.

Field Mobile TetraFlex® FMT
Kompakt systemlösning med 
en komplett Tetra basstation 
på 2 carrier i ett portabelt 19”-
rack. FMT möjliggör en snabb 
utrullning av ett Tetranätverk i 
de tuffaste av miljöer.

Universal basstation BS422 
med flera teknologier
BS422 är en multicarrier, 
multiteknologi utomhusbas-
station. Den kan hantera upp 
till 4 logiska kanaler i samma 
basstation, välj mellan Tetra, 
TEDS, DMR, Tier III samt ana-
log PMR.

INFRASTRUKTUR

DAMM
DAMM ett företag inom Tetrateknologin som levere-
rar basstationer och subsystem. DAMM koncentrerar 
sig på kundens behov och på användbarhet, och 
resultatet är den mest skalbara, flexibla och använ-
darvänliga Tetra-infrastrukturen på marknaden. Ut-
vecklingsprocessen följer de olika faserna i kundens 
kommunikationsprojekt, för att utmynna i en lösning 
med mycket låg total ägandekostnad.

DAMM har en gedigen bakgrund som direktleverantör till världsle-
dande OEM-partners, certifierade systemleverantörer och applika-
tionsutvecklare, och dess TetraFlex®-system har under lång tid visat 
sig ha överlägsen funktionalitet och kostnadseffektivitet. Hittills har 
DAMM levererat mer än 20 000 radiokanaler till radionät runt om i 
världen, och antalet ökar hela tiden.

TetraFlex® BS418 inomhus-
basstation, 1–8 kanaler
En lösning med hög kapacitet 
som kan levereras med upp 
till 8 kanaler, motsvarande 32 
tidsluckor. Lämplig även för 
landstäckande kritiska nät.

M
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INFRASTRUKTUR

SEPURA
Sepura är en global ledare inom Tetraprodukter, 
med över en miljon radioapparater utplacerade i 
mer än 100 länder. Sepuras infrastruktur för Tetra 
ger utmärkt täckning, säkerhet och tillförlitlighet i en 
plattform avsedd för ett effektivt genomförande och 
kostnadseffektiv skalbarhet. 

DBS portabel basstation
Basstation i ett kompakt 
format för att enkelt kunna 
transporteras. Systemet är 
komplett i ett rack och kan 
kopplas ihop med ytterligare 
4 basstationer på en site.

MBS  utomhusbasstation
Prisvärd basstation för vägg 
eller utomhusmontage som 
passar de flesta kunderna. 2 
st Basstationen kan kopplas 
ihop för att få 2 kanaler på en 
site. Behöver ingen extra enhet 
för att köras som en singlesite 
basstation.

Nebula  inomhusbasstation
Högeffektiv och flexibel sys-
temlösning baserad på in-
omhusbasstationer som kla-
rar upp till 75 Watts uteffekt. 
Klarar trippel diversitet för en 
ökad täckning av basstatio-
nen och är 100% IP-baserad 
i både signalering och talkom-
munikation. 

Nebula är är anpassat för stor-
skaliga lösningar med höga 
systemkrav.

LTE utomhusbasstation
Sepura har också en LTE-bas-
station som kan integreras till-
sammans i ett Tetranätverk för 
en utökad datakapacitet. An-
vänder samma kontroller för 
systemet som andra Sepura 
System-produkter.

Sepuras breda utbud av basstationer, fasta och portabla, är byggda 
för att arbeta i utmanande förhållanden och levererar den bäs-
ta prestandan i varje operativt scenario, inomhus eller utomhus. 
Sepura Network Management System (NMS) förvaltar och driver 
nätinfrastrukturen över Tetra och/eller LTE-radiotekniker .
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T30
IP-radio
T30 IP-radio gör det möjligt att 
fjärrstyra Sepura SRG i ett nät-
verk. Produkten vänder sig till 
användare som har behov av att 
fjärrstyra radio över t.ex. långa 
avstånd.
För manövrering används an-
tingen ett bordsställ med Se-
pura SCC-manöver eller en 
mjukvara, Virtuell konsoll, som 
är ansluten till det interna nät-
verket (LAN). Detta gör det 
möjligt att manövrera radion på 
precis samma sätt som om man 
skulle sitta lokalt framför den. 
Bordsstället har möjlighet för 
anslutning av headset och fot-
PTT kan användas om så öns-
kas.Detta gäller Virtuell konsol 
och bordställ. 

T800D 
Tetra Dispatcher 
Effektiv operatörsledning 
av terminalflottan. 

T800D är en Tetradispatcher 
som bygger på fyra moduler. 
De olika modulerna gör att 
man kan anpassa ledningsstö-
det efter sitt behov. T800D är 
en grundmodul som ansluts di-
rekt mot en Sepura SRG3900. 
Med grundmodulen T800D får 
man nästan alla funktioner som 
en Tetraradio har och grundin-
stallation är enkel. T800D fung-
erar givetvis lika bra i mobila 
som fasta ledningsplatser.

T8
Tetra Remote Control 
Öppna portar eller relästyr val-
fri utrustning 

Relästyrning används för t.ex. 
öppning av portar eller fjärr-
styrning av utrustning. T8 kan 
även ta hand om driftlarm från 
viktiga objekt eller skicka en 
aktiv kvittens vid relästyrning-
ar. Grundmodulen har 8 st ut-
gångar och relämoduler kan 
seriekopplas om man önskar 
mer än åtta utgångar. T8 kan 
även bestyckas i kombinatio-
ner med både ut-och ingångar.  

T800M
Tetra Dispatcher mobil 
T800M är applikation för mobil 
ledning. 
 
Larmmottagning, navigering 
till händelse, skicka status 
och SDS hanteras enkelt med 
T800M. 
T800M stödjer de flesta Tetra- 
terminaler som har PEI-port. 
Programvaran är superstabil 
och stödjer Windows 7, 8 och 
10. Konfigueringen är enkel att 
utföra och kan utföras på plats 
av användaren eller automa-
tiskt via internet.
T800M finns i två versioner, en 
standardversion och en avan-
cerad med fullt stöd av bl.a. 
eget kartmaterial, insatsplaner 
och extern navigering.
   

TILLBEHÖR

SOFTEQUIP

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

SoftEquip är samlingsnamnet på mjukvaror från Swedish Radio Supply och VHF Group. Det inne-
fattar allt från avancerade lösningar för operatörsplatser till enkla mjukvaror för textmeddelande.

brandstation räddningstjänst
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Panasonics samarbete med Swedish Radio Supply innebär utökade möjligheter för båda parter 
att nå ut till och förse framför allt blåljusmyndigheter med robusta bärbara datorer och tåliga surf-
plattor.

Toughbook CF-20
Panasonic Toughbook CF-20 
sätter nya standarder på den 
bärbara datorfronten för fö-
retagsanvändning, med den 
första helt stryktåliga bärbara 
datorn med avtagbar skärm. 
Med en pekskärm som kan 
användas med handskar, 
batterier som kan bytas i drift 
och upptil 14 timmars batteri-
tid, möjlighet till fordonsmon-
tage och portreplikator är Pa-
nasonic Toughbook CF-20 ett 
stryktåligt arbetsverktyg.

Toughpad FZ-G1 
Den slitstarka datorplattan 
Toughpad FZ-G1 sätter en ny 
standard för datorplattor som 
kan användas utomhus. Den 
här Windows 8.1-enheten har 
en kapacitiv multitouchskärm 
för 10 fingrar, digital penna 
samt flexibla konfigurerbara 
portar och kan användas för 
att visa dokument och bilder 
i HD-kvalitet. Den flexibla 
konfigureringsporten ger fö-
retagsanvändare alla stan-
dardportval de behöver, i ett 
kompakt, slitstarkt och lätt 
format.

Toughpad FZ-M1
Panasonic presenterar en 
ny version av Toughpad FZ-
M1, som lanserades i janu-
ari. Datorplattan är utrustad 
med en ny Intel® Celeron® 
N2807-processor, 2GB RAM 
(kan utökas till 4GB), 128 GB 
SSD och Windows 8.1. Ge-
nom lanseringen erbjuder Pa-
nasonic en billigare, enklare 
och mer flexibel version av 
stryktåliga Toughpad FZ-M1.

Toughpad FZ-B2
Idealisk för sektorer som an-
vänder lätta applikationer och 
som funderar på att byta ut 
sina PDA’er. FZ-B2 med en-
ergieffektiv och mobilitetsde-
signad Intel Atom-processor 
är en prisvärd och flexibel 
mobil lösning. Med den ka-
pacitiva multi-pekskärmen för 
10 fingrar och flexibla konfi-
gurerbara portar, kan denna 
Android™ 6.0-enhet användas 
i fältet och dra nytta av dess 
anslutningsmöjligheter för att 
säkerställa att data alltid finns 
tillgängligt när det behövs.

TILLBEHÖR

PANASONIC
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RADIO MANAGER 2
MJUKVARA

Sepura 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 enhets-
parkerna. För att möjliggöra automatisk programmering har Radio 
Manager funktioner för att mappa användare till radioenheter och 
skapa konfigurationsfiler (mallar) i förväg. Mallarna knyts, i pro-
grammeringsjobb, till specifika terminaler, vilket gör att terminalerna 
uppdateras automatiskt vid anslutning till en programmeringssta-
tion. 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 använ-
daren kan fastställa konfigurationen med hjälp av den information 
som finns sparad om enheten. Säkerhetskopieringsfunktionerna 
garanterar datasäkerheten och den kontinuerliga driften. 

• Programmerar samtliga modeller av Sepura-terminaler 
• 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
• Flerspråkigt gränssnitt
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SDP 
SEPURA DISTANCE PROGRAMMING

Med vår SDP-tjänst kan man på ett kostnadseffektivt 
och säkert sätt se till att terminalflottan är rätt pro-
grammerad 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 Sup-
ply och hanteras av professionella tekniker som da-
gligen jobbar med programmering.

Programmeringsjobb skapas av Swedish Radio Supply och lagras 
på våra servrar. Klienterna ansluter till servern via en krypterad 
VPN-tunnel. Vi 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 programme-
ringsjobb sättas i frånkopplat läge, för att t ex programmera fordon 
på annan plats.Efter slutförd programmering sätts klienten åter i 
anslutet läge för återrapportering. 

Underlättar terminalhanteringen
Sepura terminalen kan enkelt uppgraderas, omprogramme-
ras eller avprogrammeras på plats.

Maximera terminaler i drift
Eftersom terminalen inte behöver skickas för att program-
meras om minimerar det behovet av backup- eller utbytes-
terminaler.

Höjer säkerheten, ökar tillgängligheten
Terminalen kan enkelt avprogrammeras vid eventuell servi-
ce 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 programme-
ras samtidigt vilket minimerar tidsåtgången för personal.

Enkelt, smidigt, inga förkunskaper krävs
Tjänsten är enkel att komma igång med och kräver inga för-
kunskaper.

MJUKVARA
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SEPURA I 
HELIKOPTER 

Systemet från Carls heter He-
licopter Radio Control System 
767 och består av manöverpa-
nel HBE767 och systemenhet 
HSE767 med inbyggd Sepura 
SRG3900.
   Hela lösningen är utvecklad 
och designad av Carls. Projektet 
med att ta fram ett nytt system 
för helikopter påbörjades 2009 
och efter alla godkännande 
var det klart 2010 för leverans. 
Lösningen har den modernaste 
designen av manöverpaneler 
och den senaste tekniken inom 
elektronik och mjukvaror. 
   Systemet är godkänt enligt 
DO-160F vilket underlättar vid 
installationer i helikoptrar. Dis-
playen är anpassade för NVG 
(Night Vision Googles) och det 
går att ställa in ljusstyrkan med 
extern styrning. Manöverpane-
len HBE767 finns i två utförande 
med och utan extern kryptokort 
(Sectra). Har man krypto så kan 
piloterna enkelt byta eller ta med 
sig kryptokortet utan att behöva 
komma åt SRG3900.
   En av styrkorna med denna 
lösningen är att den bygger på 
SRG3900 och Sepuras standar-
diserade manöverinterface. Det 

Flexibelt
I ett standardsystem kan man 
välja mellan en eller två manö-
verpaneler och upp till fyra olika 
radiosystem.
   Förutom att man kan ansluta 
två Sepura SRG3900 kan man 
i tillägg ansluta två analoga 
radiosystem, t.ex. VHF- och 
UHF-radio. 
   Idag finns det cirka 500 heli-
koptrar i Europa utrustade med 
detta system, de flesta installa-
tioner är gjorda i Tyskland men 
finns nu även i Sverige. 

krävs inga uppdateringar i Carls 
programvara när man inför nya 
funktioner i Sepuras program-
varor.  
 
Samma handhavande
Handhavandet är det samma 
som i en standard Sepura SRG/
SRH/STP. Funktioner i Sepura 
som idag är självklara och även 
framtida funktioner  hanteras 
på samma sätt i manöverpanel 
HBE767 som i en Sepura. Det 
gör att användaren känner igen 
sig direkt och ingen extra utbild-
ning krävs.  Exempel på funktio-
ner i Sepurateminalen:

• Softkeys, 17 st snabbtang-
enter

• Talgrupper i mappstruktur i 5 
nivåer och indexnummer

• Hantering av skanninglistor, 
UDSL

• Telefonbok i mappstruktur 
med 2000 kontakter

• SDA – skräddarsydda formu-
lär för att t.ex. styra helikop-
terplattan och göra anrop

• ISI-kommunikation över grän-
serna

• Euro-DMO talgrupper

Swedish Radio Supply är leverantör och servicepartner till Carls på 
deras helikopterradiosystem i Norden och Baltikum.
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Som TRYGG-kund till oss får du en rad fördelar där vi har möjlighet att 
hjälpa dig snabbare och effektivare. 

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

Kontakta oss för priser och mer information.

TRYGG SUPPORTAVTAL
Blir trygg med vårt Service- och supportprogram

TRYGG

SERVICE & SUPPORT

TRYGG

SERVICE & SUPPORT

SYSTEM

SERVICE & SUPPORT

Som vi alla känner till så är kunskap ett viktigt fundament i fram-
gång och en förutsättning för att vara konkurrenskraftig på mark-
naden. Därför har vi på Swedish Radio Supply under våra 40 år 
i radiokommunikationsbranschen lagt stort fokus på utbildningar 
såväl internt som externt. 

Att delge och föra vidare kunskap tycker vi är viktigt och har 
därmed utbildning som en av våra grundpelare i vårt affärserbju-
dande. 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 möjlighe-
ten att ta fram skräddarsydda utbildningar som därmed anpassas 
100% till kundens behov och målsättning. 

Följande utbildningar ingår i vårt ordinarie utbildningsprogram
• 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

UTBILDNINGAR
Kunskap är både tid och pengar!

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

Tillsammans med Nordic Finance kan vi idag erbjuda våra kunder 
finansiering av er radioinvestering. Nordic Finance löser finan-
serigeringen vid er investering och erbjuder tjänsterna leasing, 
hyra och avbetalning. Nordic Finance styrka är att erbjuda sam-
ma 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 finansierings-
lösningen 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 samar-
beten 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.

FINANSIERING
Rätt finansiering för kundens investering!
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KUNDREFERENS

STOCKHOLMS 
LOKALTRAFIK 

Storstockholms Lokaltrafik 
(SL) ville utöka sin befintliga 
Tetraplattform för radiokom-
munikation i tunnelbane- och 
spårvagnstrafiken. Över 1000 
Sepuraterminaler och 1.7 mil 
antennkabel senare är pro-
jektet nu med stor framgång 
slutfört. 

De digitala manöverplatserna 
är viktiga arbetsredskap för 
tunnelbaneförarna i den spår-

bundna trafiken som varje dag 
transporterar cirka 1 100 000 
resenärer i Stockholms tun-
nelbana. Via den digitala ma-
növerpanelen utförs inmatning 
av destination, linje och tur för 
skyltning av tåg och plattformar, 
anrop till trafikledningen för kö-
rinformation 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 informationsflö-
de. 

Produkten som används av fö-
rarna är framtagen tillsammans 
med två Stockholmsbaserade 
samarbetspartners. TBT – Tun-
nelbanan Teknik som hanterade 
alla installationer och ansvarar 
för service och underhåll. Bak-
om utveckling av både den fy-

siska produkten samt mjukkva-
ran står LS Elektronik.

Grundprodukten i de ca 1 100 
installationerna är världens mest 
sålda Tetragateway, Sepura 
SRG3900. Sepura är världsle-
dande leverantör av Tetra-termi-
naler. Enheterna kan användas 
i de allra flesta Tetra-miljöer då 
de är helt nätverksoberoende. 
Bland annat är Sepura den mest 
använda terminalen inom Rakel.
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Polismyndigheten
Försvarsmakten 
Tullverket 
Kriminalvården
Trafikverket
Statens Fastighetsverk
Sveriges Television
Riksdagen
Regeringskansliet
FMV
Kustbevakningen
Myndigheten för samhälls-
  skydd och beredskap
Sjöfartsverket
Sjöräddningssällskapet
Region Skåne
Stockholms Läns Landsting
Västra Götalands Regionen 
Östergötlands Landsting

ETT URVAL AV KUNDER SOM VALT SWEDISH RADIO SUPPLY 
SOM LEVERANTÖR!

Hallands Läns Landsting
Landstinget i Värmland
Landstinget Dalarna
Landstinget Kronoberg
Kalmar Läns Landsting
Västerbottens Läns Landsting
Norrbottens Läns Landsting
SOS Alarm
Länsstyrelsen i Stockholm
Länsstyrelsen i Värmland
Göteborgs Spårvägar
Göteborgs Stad
Jönköpingstrafiken
Västtrafik
Dalatrafik
Värmlandstrafik
Alla kommuner i Skåne
Alla kommuner i Halland
Eskilstuna Kommun

Leksands Räddningstjänst
Luleå Räddningstjänst
Kiruna Räddningstjänst
Gällivare Räddningstjänst
Räddningstjänsten Dala Mitt 
Rättviks Räddningstjänst
Mälardalens Räddningstjänst
Nerikes Brandkår 
E.on
Öresundskraft & Värme AB
Mälarenergi
CMP (Copenhagen Malmö       
  Port)
Volvo Personvagnar 
Stockholms Lokaltrafik
Stora Enso
LKAB
Borealis
Boliden

Dimensioner och vikt
• Höjd: 133 mm 
• Bredd: 61 mm (54 mm) 
• Djup: 32 mm (standard  
  batteri) 
• Djup: 37,5 mm (hög-
   kapacitetsbatteri)
• Vikt m. standardbatteri  
  <250g
• Vikt m. högkapacitets     
  batteri <275g

Strömförsörjning
• 7.4V (nominell) LiPo      
  batteripack
• Intelligent batteristatus
• Standardbatteri
• Högkapacitetsbatteri

Frekvensband
• 380-430MHz 
• 407-473MHz   

Produktprestanda 
• IP67 Damm- & vat-     
  tenskydd 
• Shock, Dropp &     
   Vibration ETS300 019
• Audioeffekt - >1 Watt
• Stort språkstöd 
• Drifttemp. -20°C till     
  +60°C 
• Lagringstemp. -40° 
   till +85°C

Datatjänster 
• Statusmeddelande
• SDS-meddelande
• Kretsförmedlande  
  datasamtal
• Packetdata
• Datalagring av text-     
  meddelande 

Dimensioner och vikt
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 manipulerings-
skydd

•  Integrerad ”End-to-End” 
och kan sedan mjukva-
ruaktiveras

• Inbyggd smartcard     
  kortplats

Frekvensband
• 380-430 MHz
• 407-473MHz

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

Datatjänster
• Statusmeddelande
• SDS-meddelande
• Kretsförmedlande  
  datasamtal
• Packetdata
• Datalagring av text-     
  meddelande 

SRG3900STP9000/9100/9200
Dimensioner och vikt
• Höjd: 139 mm 
• Bredd: 61 mm (54 mm) 
• Djup: 44 mm (standard  
  batteri)

Strömförsörjning
• 7.4V (nominell) LiPo      
  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- & vat-     
  tenskydd 
• Shock, Dropp &     
   Vibration ETS300 019
• Audioeffekt - >1 Watt
• Stort språkstöd 
• Drifttemp. -20°C till     
  +55°C 
• Lagringstemp. -40° 
   till +85°C

Datatjänster 
• Statusmeddelande
• SDS-meddelande
• Kretsförmedlande  
  datasamtal
• Packetdata
• Datalagring av text-     
  meddelande 

STP8X100/8X000

TEKNISKA DATA

Dimensioner och vikt
• Höjd: 139 mm 
• Bredd: 61 mm (54 mm) 
• Djup: 32 mm (standard  
  batteri) 
• Djup: 38 mm (hög-
   kapacitetsbatteri)
• Vikt m. standardbatteri  
  <241g
• Vikt m. högkapacitets     
  batteri <266 g

Strömförsörjning
• 7.4V (nominell) LiPo      
  batteripack
• Intelligent batteristatus
• Standardbatteri
• Högkapacitetsbatteri

Frekvensband
• 380-430MHz SC2020
• 403-470MHz SC2024   

Produktprestanda 
• IP65, IP67, IP68        
  Damm- & vattenskydd 
• Shock, Dropp &     
   Vibration ETS300 019
• Audioeffekt - >2 Watt
• Stort språkstöd 
• Drifttemp. -30°C till     
  +65°C 
• Lagringstemp. -40° 
   till +85°C

Datatjänster 
• Statusmeddelande
• SDS-meddelande
• Kretsförmedlande  
  datasamtal
• Packetdata
• Datalagring av text-     
  meddelande 

SC20-SERIEN

Billerud
Västerås Hamn - Yara AB
Malmö Kraftvärmeverk
Skavsta Airport
Green Cargo
Idre Fjäll
Securitas
Karolinska Universitets- 
  sjukhuset
Tekniska Verken Linköping
Hallberg-Rassy
Cliffton
Utrikesdepartementet
Swedavia
SAS
SJ
Hallands Hamnar
BAE System
ABB
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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 radiokom-
munikation. Koncernen har ett heltäckande partnernät i 
Sverige, Norge och Danmark samt exklusiva samarbets-
partners i de övriga nordiska länderna och Baltikum - nå-
got 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, sup-
port, 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 eko-
nomisk plattform och därmed ger oss möjlighet att vidare-
utveckla vårt koncept för framtiden.
   Vi har ett stort utbud av ledande leverantörer och våra 
viktigaste kontakter omfattar bl.a. Sepura, Damm och ja-
panska Icom, för vilken vi också innehar generalagentu-
ren. 
   Vi samarbetar nära med alla dessa leverantörer och som 
ett resultat av detta har vi tillgång till såväl bra produktstöd 
som feedback från marknaden. 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 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 leverantörsnätverk ger 
oss en mycket framskjuten position på den nordiska mark-
naden.

VHF GROUP

Box 208  |  651 06  KARLSTAD  | tel  +46 54 67 05 00  | fax  +46 54 67 05 50   
info@srsab.se  |  www.srsab.se

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

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