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Produkter som inte tidigare varit
med i katalogen.

SWEDISH RADIO SUPPLY
Swedish Radio Supply AB är ett kvalitetsoch miljösäkrat företag (ISO9000/14001)
som grundades 1967 och har sedan dess
jobbat med radiokommunikation. Vi är generalagent 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 produktutbudet har hela tiden breddats och vi är idag
en av de viktigaste spelarna inom radiokommunikation 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 internationell 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 leverantörsnätverk ger oss en särställning på den nordiska
marknaden. Vi är ett företag som alltid finns
nära dig.
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HELHETSLEVERANTÖR
Produkter

Support

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!

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.

Tillbehör

Utbildning

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.

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

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.

Utbildning

Produkter

Support

Tillbehör

Tjänster

ÖVER

100 000

UTLEVERERADE
TETRATERMINALER
PÅ DEN SVENSKA
MARKNADEN

SEPURA
Sepura är marknadsledande i 30 länder
och erbjuder det mest kompletta produktsortiment som finns på marknaden, speciellt 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 100 länder, använder Sepura.
Bland Sepuras kunder hittar man organisationer som Polis, Räddningstjänster, Ambulanser, Militär och företag inom transport.
Sepuras terminaler hjälper dessa organisationer att hantera sin radiokommunikation
på ett effektivt och säkert sätt. Sepura har
tagit på sig att vara ledande inom utveckling 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 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.
Sepura plc. köptes 2017 upp och är nu en
del av Hytera Communications Corporation Limited.

Sepura Service Center
Level 3
Swedish Radio Supply har tillsammans
med Sepura genomgått en certifieringsprocess där man noggrant tittat på
berörd personals kompetens, utrustning samt logistik. Ett antal personer av
vår personalstyrka har genomgått en
grundlig utbildning hos Sepura i England. I samband med uppbyggnaden
av Service Centret anpassade vi våra
lokaler och investerade i ny serviceutrustning.
Servicecentret i Karlstad är det tredje
i världen godkänt för Level 3-service
och vi känner oss stolta över förtroendet från Sepura. Vi kan på ett enkelt 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 serviceärenden kan hanteras lokalt i Karlstad.

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

SC21
Sepura SC21 är en liten och lätt Tetrara-

dio som man kan bära i bröstfickan och är

nästa generation av handburna, smarta,
Tetraterminaler från Sepura. Med ban-

brytande funktionalitet som lanserades
med Sepura SC20-serien och hela 25%

mindre i storlek erbjuder SC21 alla förde-

lar som en fullstor terminal har utan att
kompromissa med prestanda.

Sepura SC21 är en liten och smart Tetraterminal med
mängder av banbrytande funktioner som lanserades
genom den uppskattade Sepura SC20-serie. Även om
produkten är liten och lätt har man inte kompromissat
gällande prestanda. Sepuras kraftfulla Tetrateknologi
erbjuder 3 RF-uteffekt och en exceptionell hög mottagningskänslighet som ger användaren möjlighet att
kommunicera i områden där konkurrerande terminaler
förlorar mottagning.

FUNKTIONER I SC21
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Kompromisslös RF-uteffekt
Med toppmodern Tetrateknologi möjliggör SC21 kommunikation där andra små
Tetraterminaler misslyckas.
• Klass 3 RF-uteffekt (2,7W)
• Exceptionell mottagningskänslighet
Kompromisslöst ljud
SC21 ger fyllig och tydlig talkommunikation även i miljöer med mycket oväsen.
• Kraftfull och riktad högtalare projicerar
ljud till användarens öra
Kompromisslös arbetssäkerhet
SC21s avancerade säkerhetsfunktioner
ger dig lugn och ro för ensamarbetare
både på dagen eller natten.
• Automatiserat Man-Down och Lone
Worker-skydd
• Platsspårning
• Dedikerad nödknapp

Kompatibel
100% kompatibilitet med Sepura STP
RAC-baserade och SC20 sRAC-baserade tillbehör samt gemensamma batterimöjligheter gör att många av tidigare tillbehör kan återanvändas. Det här minimerar investeringen och förenklar handhavandet av terminalflottan.
Unikt notisfält
Notisfältet ger snabb och effektiv åtkomst
till dina favoritfunktioner.
Unik vattenavvisande teknik
Leder bort vätska, skyddar hörkapseln,
högtalaren och de båda mikrofonerna.
Unika smartmenyer
Möjliggör anpassning för egna menyer
med hundratals snabbfunktioner.
Stor skärm med hög kontrast
Perfekt för användning med dataintensiva applikationer.

Ergonomisk knappsats
Nötningsskyddade tangenter som kan
användas med handskar. Detta underlättas ytterligare med hjälp av haptisk
återkoppling (vibrerar vid knapptryck).
Optimal för dold användning
Det lilla formatet och det stora utbudet av
tillbehör för dold användning gör radion
optimal för dold användning.
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TERMINALER

SC20
SC20-serien är nästa generations smarta
handportabla radio, utvecklad och desig-

nad 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
Tetrafunktioner 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.

FUNKTIONER I SC20
• Lätt att använda med handskar
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Stor distinkt PTT-knapp och tre softkey-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 uppmärksamhet för missade anrop/meddelanden.
• 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
åtkomst till dina favoritfunktioner. Fältet
visar även missade anrop eller meddelanden och anger tydligt förändringar
av inställningar för olika funktioner, t.ex.
avstängd högtalare eller sändarspärr.

• Utbytbar frontlist
•

•

•

•

Möjliggör personlig anpassning av radion och underlättar identifiering.
RFID-tagg
Förenklar åtkomstkontroll, spårning av
radioapparater som ingår i en pool, samt
möjliggör integrering med back-endsystem.
Förbättrad ljudåtergivning
Med 2 W uteffekt och förbättrad ljudåtergivning, återges talkommunikation kraftfullt 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-tums stora QVGA-skärmen är
perfekt för användning med dataintensiva applikationer. Nattläge minskar störande ljus för användaren när terminalen
används i mörker.

• Unika smartmenyer

Möjliggör anpassning för egna menyer
med hundratals snabbknappsfunktioner.
• Stöttåliga och hårdkapslade tangenter
Nötningsskyddade tangenter som kan
användas med handskar. Detta underlättas ytterligare med hjälp av haptisk
återkoppling (vibrerar vid knapptryck).
• Robust och saltbeständig
Robust bottenkontakt med snabb-lås
som förenklar byten mellan olika datatillbehör. Kontaktskyddsteknik undviker korrosion i miljöer med fuktig och
salthaltig luft.
• Klass 3 RF (2,7 W uteffekt) och
enastående mottagarkänslighet
Detta ger täckning på platser där det
tidigare inte var möjligt.
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TERMINALER

STP9000-SERIEN
De bärbara terminalerna i Sepura STP9000serien har ärvt alla de marknadsledande
egenskaperna hos Sepura STP8000-serien.

STP9000-serien har, liksom alla Sepura-lösningar, konstruerats utifrån användarens perspektiv.
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.

OBS! Sepura STP9000 för kommersiellt bruk (icke Rakelkunder) finns i ett begränsat antal modeller.
För mer information kontakta vår Kundtjänst på 054 - 67 05 10.

FUNKTIONER I STP9000-SERIEN
• Nödsamtalsknapp
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Praktisk placering och lätt att aktivera,
samtidigt som den är skyddad mot oavsiktlig användning.
• Stor färgdisplay
Smart displayteknik gör att användarna
kan visa bilder som lagras på MicroSDkortet 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
Innovativ hårdvara skyddar tillbehörskontakten mot korrosion orsakad av
saltvatten och exponering för saltdimma.
Högkänslig GPS
Robust kontakt
Den mycket robusta kontakten garanterar en helt pålitlig anslutning av tillbehör
ur det breda tillbehörssortimentet.
Man Down-funktion för personlig
säkerhet

• 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 användning även i de mest krävande och
fuktiga miljöer. IP67 innebär dränkbar en
meter i 30 minuter.

MODELLER I STP9000-SERIEN
STP9000

STP9200

SRB9000

STP9000 är storsäljaren i
serien. Med stor färgskärm
och fullständigt tangentbord är det en favorit bland
de flesta blåljusmyndigheter.

STP9200 riktar sig i första
hand till användare som söker en lite enklare instegsmodell.

SRB9000 är designad för
enkel integration inom tredjepartsprodukter. SRB9000
har högsta prestanda för att
kommunicera i Tetranät.
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TILLBEHÖR
ANTENNER

Passar SC21

Passar SC20

Stubbantenn

¼-vågantenn

140000581

300-00418

300-00662

Procom HX 70/
385 MHz, 6 cm

380-430 MHz
15 cm

Antenn

410-430 MHz
8 cm, vit markering

Passar STP9000-serien

Antenn

380-400 MHz
8 cm, blå markering

300-00661

Extended antenn

Kort antenn
380-414 MHz
35 mm

För ökad räckvidd på
Rakelbandet

mjuk version med
385 MHz

Trådantenn

T-wire antenn
60 cm kabel
SMA-kontakt

För ökad räckvidd på
Rakelbandet

300-01931

300-01932

86140

47085

47089

140000699

2-facksladdare

12-facksladdare

24-facksladdare

71265

300-00385+
300-00687

300-00386+
300-00687

380-430 MHz
51 mm

¼-vågsantenn

Lång antenn

BATTERIER
> 14 tim drifttid

Batteri

Batteri

1160mAh
> 15 tim drifttid

1880mAh
> 24 tim drifttid

300-01852

300-01853

LADDARE

För laddning av radio

Snabbladdare

Personlig 230V
laddare + AC-kabel

mobil med cigg.kabel

300-01461 (STP)
300-01462 (SC2)
+ 300-01598

300-01465 (STP)
300-01466 (SC2)

Snabbladdare

För laddning av radio + lösa batterier

1 + 1 Laddare
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6 + 6 Laddare

Ladda radio och ett extra batteri + AC-kabel

krävs för laddning av
SC21

Laddinsats

Ladda 6 radio och 6
extra batterier + ACkabel

300-01930+
300-00961

300-01910

300-00846+
300-00687

Passar SC21

Passar SC20

Passar STP9000-serien

för laddning av lösa
batterier i fordon

för lösa batterier
+ AC-kabel

för lösa batterier +
AC-kabel

HEADSET

För RAC direktanslutning till radion

Noise Cancelling

PRO-P262

High-End inline mik
1-wire, öronmussla

gummitip-högtalare

Stereoheadset

Stereoheadset
delbar, standardhögtalare

mini-PTT, inbyggd
mikrofon + luftslang

2-wire med Noise
Cancelling, mik/PTT

29132

45482

71752

29280

29237

PRO-P180

PRO-P285

Noise Cancelling är
idealiskt för personer
som arbetar i extremt
bullriga miljöer som
ex. sportarenor,
industrier eller
byggarbetsplatser.

Fabric Line

PRO-P690

PRO-P605

1-wire robust mik/
PTT+ luftslang

PRO-P680

1-wire PRO, robust
mik/PTT + Hi-Def
luftslang

1-wire robust mik/
PTT+ öronmussla

45476

29308

29299

PRO-P780RB

PRO-P580LWO

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

PRO-P480LWB

Robust headset PTT
på sladd, full duplex

Lättviksheadset öronmuff-högtalare, PTT

Lättviksheadset med
PTT på sladden

29262

29265

64302

ProEquip Bone-conduction
earmic
Öronmikrofon för Sepura STP/
SC20/21, inkl PTT-enhet

69940

PROEQUIP ÖRONMIKROFON
Öronmikrofon är ett beprövat sätt för användare i bullriga
miljöer att ändå kunna kommunicera. Med ProEquips smidiga
öronmikrofon får du ett bra ljud även i besvärliga situationer.
Öronmikrofonen är av universal modell med anpassning för
olika storlekar på öron. Robust men ändå med smidigt kablage.
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Passar SC21

Passar SC20

Passar STP9000-serien

MONOFONER

sRSM Dustguard

RSM-klips

PRO-SP485

RSM Advanced

Skydd till monofon,
5-pack

Kompakt monofon
med larmknapp

Långt klips till Sepura original monofon

Monofon med funktionsknappar

300-01911

29582

29217

300-00733

Gängad 3,5 mm kontakt

sRSM Advanced

Normal 3,5 mm kontakt

Avancerad monofon med funktionsknappar och larmknapp

300-01169

PRO-C30

Luftslang

Öronmussla med
justerbar bygel

med bajonettfäste
för luftslangen

29050

29238

ÖRONMUSSLOR
Öronmusslor med 3,5 mm kontakt till monofoner

PRO-AT35L

PRO-AT35L Hi-Def
Högpresterande
luftslang

Öronmussla, justerbar bygel runt örat

Öronmussla, justerbar
bygel bakom örat

för trådlös överföring av
ljud från TEP-200 EU

29236

29306

29049

29047

TEP-LOOP-200

med bajonettfäste
för luftslangen

PRO-D30L

PRO-C30L

Halsslinga

TEP-200 EU är hörselproppar med medhörningsfunktion och som även skyddar din hörsel mot höga
ljudnivåer (upp till SNR=38 dB). Även svaga ljud kan
förstärkas upp till tre gånger. Ljudet återges i stereo
så du behåller din förmåga att avgöra vilken riktning
ljudet kommer från. Med en halsslinga kan du få upp
ljudet från din radio.

TEP200EU

DIREKTKOPPLADE ÖRONMUSSLOR

PRO-Adapter

till öronmussla, Smart
Sense, 3,5 mm

För RAC direktanslutning till radio

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 radions högtalare.
Adaptern kommer vara helt passiv
när inget tillbehör är anslutet (ljudet
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går ut i radions högtalare).
Passar SC21

Passar SC20

TEP-200 EU

In-ear hörselskydd med medhörning inkl. laddningsetui, IP67

Passar STP9000-serien

med bygel,
90 cm kabel

med spiralkabel och
sidokontakt

Luftslang

Luftslang Hi-Def

71102

71201

29301

Öronmussla

Högpresterande
luftslang

SEPURA SRVM VIDEO MONOFON
sRVM är en innovativt utformad monofon med inbyggd HD-kamera. Monofonen är den
perfekta lösningen för att fånga och lagra bevis på ett digitalt märkt och plomberat
SD-kort som sedan enkelt kan tankas ur på olika sätt i efterhand.
sRVM är optimerad för användning tillsammans med Sepuras handburna terminaler
SC20/SC21 och ger dubbla högtalarfunktioner, PTT-knapp, nödknapp och programmerbara softkeys liknande de på terminalerna. Kameramonofonen har en 2,8” display
och en mängd olika bäralternativ som gör den idealiskt för uniformerade användare i
ett brett spektrum av miljöer.
Använd en singelladdare eller en multiladdare för att ladda flera enheter samtidigt
och kombinera detta med en smart och kraftfull DEM-programvara (Digital Evidence
Management) för hantering av det digitalt märkta bevismaterialet.
Monofonen har en omfattande batterilivslängd med flera timmars kontinuerlig inspelning och erbjuder dessutom enkelt batteribyte. Enheten är vattentät och dammtät
enligt IP67-standard och tål att användas i alla olika väderförhållanden och miljöer.
Monofonen är förberedd för trådlös koppling via Bluetooth till Sepuraterminalerna där
stöd för detta kommer lanseras i kommande programrelease för sRVM.
•
•
•
•
•
•

Spela in, lagra och dela videobevis
Sända och ta emot röstkommunikation
3,5 mm ljuduttag
Docka i en laddare med flera enheter
Utför automatiskt video- och loggfiler
Digital Evidence Management (DEM)-plattform

Sepura sRVM Video monofon
För mer info kontakta oss

DUBBEL LUFTSLANG FÖR BRA HÖRBARHET

Dubbel luftslang

Inkl 2 st ljuddämpande proppar,
FabricLine-kabel

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.

BULLRIG MILJÖ

29307

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

för luftslang, bullerdämpande (1+1)

Öronpropp

Luftslang, svart
med 2 proppar,
bajonettfäste

med 2 proppar,
bajonettfäste

med 2 proppar,
för Hi-Def, skruvfäste

72242 / 72244 / 72246

60255

29284

29294

29302

Propp, 1 / 2 / 3 lameller

Luftslang

Luftslang

Originalpropp för luftslang, hög komfort och
passform

Open Ear Insert styckbeställning

Earfly insert

Earfly insert

Open ear insert

Open ear insert

3-pack vänster öra,
utan medhörning

3-pack höger öra,
utan medhörning

3-pack vänster öra,
med medhörning

3-pack höger öra,
med medhörning

60178

60179

60278

60279

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)
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1 2

BYGG DIN EGEN LÖSNING
Din radio

Välj PTT-lösning

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.

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. Alla
PTT-enheter har en 2,5 mm honkontakt som du
kan ansluta ett valfritt tillbehör till.

2

PTT

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

1

PTT

2

1

Stor PTT

PRO-1-Wire 2G adapter 2 x wireless PTT

29466

29574

Passar SC21
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1-wire för anslutning av headset inkl
2 st trådlösa PTT

2
PTT

Standard PTT

16

PRO-2 Wire inkl finger-PTT

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

60288

Wireless 2G, stor
trådlös PTT

1

71624

PRO-1-Wire 2G adapter 2 x wireless PTT

Wireless 2G, standard trådlös PTT

Smart sense-funktion*
1-wire för anslutning av headset inkl 2 st trådlösa PTT

29467

29575
* Smart sense-funktion betyder att du kan använda din radio som
en vanlig radio om inget tillbehör är anslutet.

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.

Samtliga produkter nedan har 2,5 mm kontakt

3

2

PRO-LWO 25L

1

Lättviktsheadset,
enörigt, 2,5 mm
kontakt

Lättvikt, Noise Cancelling, bommik.
2,5 mm kontakt

PRO-LWB 25L

luftslang med myggmikrofon,
2,5 mm kontakt

PRO-Survelliance

Headset med bommikrofon
2,5 mm kontakt

PRO-P440 25L

PRO-Survelliance

72240

64228

29214

29640

29226

Stereoheadset

Stereoheadset

C-shell, headset
inline mik,
2,5 mm kontakt

Svarta gummiproppar, 2,5 mm kontakt

Vita gummiproppar,
2,5 mm kontakt

iPhonetyp,
standardproppar,
2,5 mm kontakt

Stereoheadset

delbart,
standardproppar,
2,5 mm kontakt

PRO-Survelliance

60301

60300

60222

60280

29228

Stereoheadset

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 klädvalet.
Headsetet är vitt.

PRO-P320L

Peltorplug för
headset, inline mik,
2,5 mm kontakt

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 kommunikation genom
din radio. Myggmikrofonen kommer i 2
färger, beige och svart för att matcha
klädvalet.

PRO-U310

Kombiheadset för telefon + radio.
Inkl. 2 myggmikrofoner, 2,5 mm kontakt

Universalslinga för att ansluta egna lurar.
Inkl. 2 myggmikrofoner, 2,5 mm kontakt

29320

29310
Passar SC21
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UTRUSTNING FÖR BLAND ANNAT
POLIS OCH RÄDDNINGSTJÄNST
HIROSE-SYSTEM
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 användas i tuffa miljöer vilket ger användaren en
extra trygghet. I ProEquip-serien finns en rad tillbehör framtagna till 12-polslösning. Du kan enkelt bygga ihop en lösning
med hjälp av exempelvis monofoner, headset, PTT-knappar med mera.
Samtliga produkter nedan har Hirose 12-pol kontakt

Hiroseadapter,
12-pol

Hiroseadapter,
12-pol

Robust adapter för
snabb anslutning av
tillbehör till STP/SC2

Kabelanslutning för
snabb anslutning av
tillbehör till STP/SC2

iPhonetyp, standardproppar

med gummiproppar,
svart

Headset PTT/Mikenhet och luftslang

29564

29566

71194

29496

45503

Stereoheadset

sRSM Advanced

Stereoheadset

PRO-P680

PRO-SP580

Hiroseadapter + 2x wireless PTT, 12-pol

Adapter till STP och SC20 med 2 st trådlösa PTT

Funktionsmonofon,
larmknapp, uttag för
öronmussla

PRO-SP485

Monofon larmknapp,
uttag öronmussla

RSM funktionsmonofon, Nexus
Peltoranslutning

29571

64305

29583

29525

Adapterkabel

PRO-2x Kabel

PRO-2x PTT Box med Hirose 12-pol

Dubbel PTT för 2 radio till samma headset (Peltor
standard)

29393
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För anslutning av
extra radio med
Hirose 12-pol

29362

PTT-box

Stor PTT-box

till Nexus hona

Mediumstor med 2,5
mm honkontakt

Robust för Nexus
Savox

64338

64325

29395

ProEquip Bone-conduction earmic

Öronmikrofon för Hirose 12-pin, inkl PTT-enhet

69942

NEXUS-LÖSNINGAR
Robust lösning för användare i kritiska branscher som vill ha möjlighet att enkelt kunna skifta tillbehör med fortsatt höga krav på hållbarhet. Nexus
4-polslösning 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.
I ProEquip-serien finns en rad tillbehör framtagna till Nexus 4-pols-lösning. Du kan enkelt bygga ihop en lösning från ProEquip-serien eller använda
befintliga tillbehör du redan har med denna anslutning.

NEXUS-LÖSNINGAR FÖR PELTOR

Avancerad monofon
för Peltortillbehör

PRO-SP580

Robust monofon för
Peltortillbehör

PRO-1 Wire Adapter

300-01153

29516

Sepura Ultra RSM

Adapterkabel

inkl. 2 x trådlösa PTT
för Peltortillbehör

PRO-PTT-box

Robust PTT (7x9 cm)
för Peltortillbehör

PRO-PTT-BOX
Medium PTT för
Peltortillbehör

Nexus-hona för
användning av radions
PTT

29573

29390

71626

64376

HEADSET

Samtliga produkter nedan har Nexuskontakt

Robust lättviktsheadset, Nexushane

Peltor headset med
Nexus-hane

ComTac XP

Strupmikrofon
med luftslang,
Nexus-hane

Headset med bommikrofon, Nexus-hane

72245

49837

60225

29642

PRO-HS780 NXB

PRO-P440

Adapterkabel

till Nexus-hane för
flexheadset

72223

Med Peltor WS ProTac XP
Flex kan man ansluta sig till
en Tetraradio via flexkabel
eller via Bluetooth. Man kan
också samtidigt ha sin mobilPRO-U340

ProEquip Bone-conduction
earmic

Öronmikrofon med Nexus-hane

Headset, Fabric
Line, C/D-shell,
Nexus-hane

69946

29340

telefon ansluten via Bluetooth
för samtal och musik när
radion är ansluten via flexkabeln. VOX-funktion finns
också tillgängligt om man
ansluter radion via Bluetooth.
Medhörning och DSP (Digital brusreducering) är också
standard.

WS PROTac XP Flex

Bluetooth, medhörning, VOX-styrning samt flexanslutning

50071
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PROEQUIP
2X PTTBOX

ComTac XP

ProEquip

PRO-P440

ProEquip

Peltor headset med
Nexus-hane

Lättviksheadset,
Nexus-hane

Headset med bommikrofon, Nexus-hane

Lättviktsheadset
C/D-shell, Fabric Line

49837

72245

29642

29340

Koppla in valfritt ljudtillbehör till din PTT-box

2x PTT-box i ProEquip-serien 2 enheter till samma headset!
Koppla in en extra enhet till din Sepura
STP/SC headsetlösning. Till denna flexibla vattentäta box (IP-67) kan du koppla t. ex. Peltorkopplade headset. Klarar
både dynamisk eller elektretmikrofon.
2:a
PTT

Du kan själv välja om du vill ha en eller
två enheter kopplade till din headset-lösning. Den fasta anslutningen går till den
primära PTT-knappen och den sekundära anslutningen går till PTT-knappen på
toppen av enheten.
1:a
PTT

Uttag
Radio eller
Telefon

Fast radioanslutning
till Sepura STP/SC

PRO-2x Kabel

PTT-box Hirose.
6-pol <=> Telefon 3,5mm uttag

Art.nr 29360

29368

Förutom att kunna koppla in 2 st radioapparater till samma lösning så kan även
en mobiltelefon anslutas som sekundär
enhet. Man använder då den sekundära
PTT-knappen som svarsknapp till telefonen.
Mycket robust och praktisk lösning för
dom som använder både radio och telefon i yrkeslivet.
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Välj lämplig kabel

PRO-2x Kabel

PRO-2x Kabel

PRO-2x Kabel
PTT-box Hirose.
6p <=> Icom LA

PTT-box Hirose.
6p <=> Icom M73

29362

29364

29366

29367

PTT-box Hirose.
6p <=> Hirose 12p

PTT-box Hirose.
6p <=> STP/SC

PRO-2x Kabel

KLICK FAST

KLICK FAST-FÄSTE OCH VÄSKOR
Med Klick Fast System monterat på din radio kan du använda en rad olika fästen för
att hänga fast radion.
Klick Fast fäste

Läderväska

Läderväska

för montering direkt
på radio

robust med bältesklips

robust för Klick Fast

robust för Klick Fast

300-00718

300-01385

300-01386

300-00439

Fäste bröstklaff

Tygfäste

Bältesklips

Vrid och klicka i fästet som

Läderväska

Fäste för hölster

sedan sitter säkert på plats
tack vare spärrläget.

Bältesdel

Bältesdel

eller livrem

för montering på
kläder

för snabbfäste

38/50/60 mm bältesbredd

lång variant,
höjd 108 mm

kort variant,
höjd 78 mm

71900

60295

300-01589

71608/71609/71615

60294

60292

Snabbfäste 6-pack

Skruvbart fäste
för montering i ex
fordon

med bästesfäste

Öppen väska

Fäste för styre

Fäste för väska

Fäste för tunn ficka

300-00012

60293

91018

60303

60306

60307

med 6 olika modeller

Nylonhölster

för exempelvis
cykelstyre

för väska eller
ryggsäck

stabiliserar radion

för montering direkt
på radio

med bältesklips

med bältesklips

med bältesklips

Läderväska

Bältesklips

Bältesklips

300-01832

300-01915

300-01916

300-01917

300-01922

300-01923

Klickfast stud

Läderväska

kort

långt
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BLUETOOTH®
ENHETER MED BLUETOOTH®STÖD

Enheter för anslutning mot smartphone eller radio med Bluetooth ®stöd
BT-540 och BT-560 är smidiga Bluetooth®enheter som ger dig en bekväm hantering av din radio eller smartphone.
Enheterna har funktioner som volymkontroll, USB-laddning, mikrofon med hög känslighet samt stöd för Bluetooth®PTT.
Samtliga produkter nedan har 3,5 mm kontakt

PRO-BT560 minimonofon

Högkänslig brusreducerande mikrofon, volymkontroll, 8 timmars taltid samt stöd för
Bluetooth®-PTT, 3,5 mm uttag för mussla/headset

PRO-D30L

30313

PRO-C30L

Öronmussla, justerbar bygel runt örat,
3,5 mm kontakt

Öronmussla, justerbar
bygel bakom örat,
3,5 mm kontakt

29049

29047

Passar även andra
headset/öronmusslor
med 3,5 mm kontakt

Enheter med stöd för 2 anslutningar
- smartphone och/eller radio med
Bluetooth®stöd
Nighthawk och Interceptor är professionella Bluetooth®enheter som ger
dig lång taltid, enkel parning, stabil anslutning och stöd för Bluetooth®PTT.
Andra funktioner inkluderar volymkontroll, bekväm USB-laddning, riktad
mikrofon för hög känslighet, robust klips och framförallt möjlighet att kontrollera flera kommunikationsenheter. Det finns många ekonomiska fördelar
med att gå över till ProEquips Bluetooth®enheter. Till exempel för att slippa
klumpiga och tunga enheter att bära på eller för att undvika att kablar kan
fastna eller gå sönder.

PRO-BT Nighthawk

Högkänslig brusreducerande mikrofon, volymkontroll, 12+ timmars taltid och 150 timmars
standby, stöd för Bluetooth®PTT, 3.5 mm uttag
för mussla/headset.

30510
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Optionkabel

Öronmussla med luftslang, bajonettfattning, 3,5 mm
kontakt

29287

29286

PRO-BT Interceptor

Högkänslig brusreducerande mikrofon, volymkontroll, 20+ timmars taltid och 80 timmars
standby, stöd för Bluetooth®PTT, 3.5 mm uttag
för mussla/headset.

30512

PRO-AT35L

Adapter för Peltor
headset med Nexus
hane, 3,5 mm kontakt

PELTORHEADSET MED BLUETOOTH®STÖD
Enheter för anslutning mot smartphone eller radio med Bluetooth ®stöd
Headset med Bluetooth® för anslutning mot
smartphone eller radio med Bluetooth®stöd. Har
inbyggd FM-radio och röststyrd sändingsfunktion (VOX). Medhörning, bullerkompenserad
mikrofon och DSP (Digital brusreducering) är
också standard.

WS Alert XP

Bluetooth®, medhörning samt FM-radio

MRX21A2WS6

Enheter med stöd för 2 anslutningar - smartphone och/eller radio med Bluetooth®stöd
Headset med multipoint Bluetooth®anslutning
mot smartphone eller radio med Bluetooth®
stöd. Med multipoint kan du ha 2 st enheter
anslutna samtidigt (ej 2 st radio). Har inbyggd
FM-radio

och

röststyrd

sändingsfunktion

(VOX). Medhörning, bullerkompenserad mikrofon och DSP (Digital brusreducering) är också
standard.

WS Alert XPI

Bluetooth multipoint headset, medhörning samt
FM-radio

MRX21AWS6
Peltorheadset med inbyggd kommunikationsradio (analog eller DMR) för samband inom ett
begränsat område. Du kan också samtidigt ha
din mobiltelefon eller Sepuraradio ansluten via
Bluetooth®. Medhörning, bullerkompenserad
mikrofon och DSP (Digital brusreducering) är

WS LiteCom Pro III

också standard..

Bluetooth multipoint

MT73H7A4D10EU

Med Peltor WS ProTac XP Flex kan man ansluta
sig till en Tetraradio via flexkabel eller via Bluetooth®. Du kan också samtidigt ha sin mobiltelefon ansluten via Bluetooth® för samtal och musik
när radion är ansluten via flexkabeln. Röststyrd
sändingsfunktion (VOX) finns också tillgängligt
om man ansluter radion via Bluetooth . Medhör®

ning, bullerkompenserad mikrofon och DSP (Di-

WS ProTac XP Flex

Bluetooth®, medhörning, VOX-styrning samt
Flexanslutning

50071

gital brusreducering) är också standard.

Bluetooth®adapter med Smart
Sense för att kunna ansluta
trådlöst enheter till Sepura STP/
SC20 eller SC21. Kräver ingen
extra mjukvara i terminalen för
Bluetooth® PTT

PRO-BT110 Bluetooth® dongle

30520

30306

PTT för anslutning mot
BT110 eller Nighthawk

adapter för Sepura för anslutning av
Bluetooth-tillbehör

att fungera. Bluetooth®version

Adapterkabel

4.1 garanterar en bra, krypte-

till Nexus-hane för
flexheadset

rad och stabil länk. Stöder också trådlös PTT.

72223
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CAR-KIT FÖR STP OCH SC20 OCH TILLBEHÖR

Car-Kit

Handsfree-Kit

Handmikrofon

Handset

Installationssats för fordon exkl. ljudtillbehör

för mik+PTT, 3,5 mm
kontakt

Handmikrofon-kit,
fordonsinstallation

Telefonlur för
fordonsinstallation

300-00797

300-00657

300-00571*

300-00492*

För antenn till
fordon se avsnitt
Antenner.

Car-Kit

Monofon

Högtalare

Installationssats för fordon exkl. ljudtillbehör
(ej inkoppling för fordonsdator)

med högtalare för
fordonsinstallation

för fordon, 1 m kabel

300-01921

300-00444*

300-00719

* För funktionalitet med SC20
carkit krävs programvara
SC1.7-004 eller senare.

ÖVRIGT FÖR CAR-KIT

Svanhals-PTT

Knäskydd

Hållare

Fordonssats

Flexibel och böjbar

för svanhals-PTT

för handmikrofon

antennanslutning,
öppna ändar

49936

45446

89230

300-00837

Svanhalsmik

Kabel

Handsfree-kit

förlängning för
högtalare 5 m

mikrofon ME151

3.5 mm kontakt,
3 m kabel

300-00082

67511

300-00085

DATAKABLAR

Programmerings- och datakablar
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Art.nr

Benämning

300-01384

SC20/SC21 USB-kabel, 1,5 m

300-00419

STP serieportkabel, 1,5 m

300-00972

STP USB-kabel, 1,5 m

MOBILA LADDARE OCH HÅLLARE

2-facksladdare

MB-SC2020 hållare

MB-SC2020 hållare

MB-STP hållare
Passiv hållare för
fordonsmontage

Fordonshållare med
öppna ändar

Fordonshållare med
cigg-plugg

för laddning av lösa
batterier i fordon

89311

89312

89291

89279

89289

71265

Passiv hållare för
fordonsmontage

MB-SC21 hållare

Aktiv hållare, ciggplugg, 11-30V

MB-SC21 hållare

Laddare

MB-STP hållare

MB-STP hållare

Fäste

SC21 Adapter

Fäste

Passiv hållare för
fordonsmontage

Fordonshållare med
cigg-plugg, 11-30V

i metall, låser fast
radion

för mobilladdare
300-01618

för 2 st MB-hållare/
laddare

för 1 st MB-hållare/
laddare

89315

89314

300-01618

300-01959

89295

89293

Natek CL272L

Natek hållare
Adapter för 2
batterier

Batteriladdare, strömkabel, fästplatta

Adapter för batteri

88278

88277

71399

88274

Batteriladdare för 2
batterier

Natek CL271L

Natek hållare

Transportväska

För laddning av 12 st STP/SC20/SC21

48350 / 48348 / 48346

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

ÖVRIGT

Färgad frontpanel, 10-pack

Frontpanel blå, gul, röd, grön, grå
Gör terminalen personlig och enkel att identifiera.
10-pack

Frontlist blå, gul, orange, grön

Frontpanel blå, röd, gul, grön

700-00866 / 67 / 68 / 69 / 70

700-00029 / 30 / 31 / 32

45470 / 45471 / 45472 / 45480

Displayskydd

Gör terminalen personlig och enkel
att identifiera.

Rengöringstops

Gör terminalen personlig och enkel
att identifiera.

Aquapac

Väska

för SC20 / SC21 / STP

10-pack med vätska
i topsen

för 6 st radio + tillbehör

vattentät väska

72279 / 72238 / 72280

72269

91017

28400
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TILLBEHÖRSLEVERANTÖR

PHONAK
Phonak är ett schweiziskt företag, som ingår i Sonova Group, och har
specialiserat sig på hörapparater och annan utrustning för personer
med hörsel- och kommunikationsproblem. Företaget grundades 1947
och har idag närmare 50 dotterbolag och 14.000 anställda.
Phonak har lyckats att utnyttja moderbolagets expertis från hörapparatlösningar och idag används deras lösningar över hela världen i så
skilda områden som säkerhet, radio, tung industri och media.

I dolda uppdrag är utrustningen av avgörande vikt

Om du någon gång har jobbat med dolda uppdrag så vet du vikten av
tydlig kommunikation för ett framgångsrikt uppdrag. Phonak är världsledande på trådlösa kommunikationssystem för mobil fysisk övervakning.
Deras system har utformats speciellt för applikationer där du behöver
vara diskret och uppnå högsta nivå av ljudkvalitet.

Det renaste ljudet och den minsta storleken

Sprakande och surrande vitt brus som orsakas av elektromagnetisk
störning (EMI) från alarmsystem, moderna fordon och andra elektroniska kretsar kan leda till missade kommandon och i sin tur förstöra hemliga operationer. En operation kan också misslyckas om din hörsnäcka är
så uppenbar att den upptäcks av målet. Phonak är idag världsledande
på att tillverka små och störningsfria hörsnäckor, immuna mot EMI, så
du förblir hemlig och aldrig missar ett inkommande meddelande.

Höra men också att bli hörd

Sprakande och surrande vitt brus som orsakas av elektromagnetisk
störning (EMI) från alarmsystem, moderna fordon och andra elektroniska kretsar kan leda till missade kommandon och i sin tur förstöra hemliga operationer. En operation kan också misslyckas om din hörsnäcka är
så uppenbar att den upptäcks av målet. Phonak är idag världsledande
på att tillverka små och störningsfria hörsnäckor, immuna mot EMI, så
du förblir hemlig och aldrig missar ett inkommande meddelande.
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Slinga eller utan slinga

Phonak använder sig idag både av system med störningsfri slinga runt
halsen eller, som första leverantören i världen, en lösning helt fri från
en halsslinga. Det nya slinglösa systemet skapar ett krypterat och störningssäkert nätverk runt användaren som öronmusslan kan ansluta sig
mot.

I bilen eller på MC

Det finns också lösningar för att kunna ansluta sig mot en mobilstation
som är fast eller tillfälligt placerad i ett fordon. Att ansluta en öronmussla
till en fast station utan någon mera utrustning på kroppen är också en
möjlighet.

Vill du veta mera

Vill du som många andra blåljusmyndigheter runt om i världen också
börja använda dig av Phonaks produkter i din verksamhet så kan du
höra av dig till oss och boka in ett möte så berättar vi gärna mera om
vad som kan erbjudas.

SERENITY-SYSTEM
Modulära dynamiskt hörselskydd

Serenity DP+ och Freecom 7000 är dynamiska hörselskyddssystem med nivåberoende dämpning. Det dämpar direktljud som maskinljud eller pistolskott ner till en bekväm nivå. Omedelbart efter att dessa ljud har försvunnit så justeras ljudet så att normala ljud som samtal och varningssignaler kan
höras som vanligt
eShells

Serenity DP+

• Nivåberoende skydd mot höga ljud
• Mikrofon i hörkapseln för medhörning och
•
•
•
•

lokalisering av ljudsignaler
Volymkontroll för medhörningen
Formgjutna (eShells) eller generiska öronskal
Kompatibel med hjälmar, masker och
glasögon
Nackkabel med säkerhetsavbrott

Nackband

Kontrollbox

Minimikrofon och
högtalare

Freecom 7000
• Erbjuder samma skydd som DP+
• Mikrofonboom integrerad i hörkapseln
• Bra talförståelse i bullriga miljöer
• Oavbrutet hörselskydd under samtal

Batterilucka
Volym
Up/Ner

Produkter nedan har binderkontakt och kräver anslutningskabel.

Anslutningskablar för Freecom och DP+
lösa kablar med Binderkontakt för anslutning
mot radio

Serenity DP+

Bullerdämpade öronsnäckor. Aktivt
headset för förstärkning av omgivningsljud. Exkl. anslutningskabel.

Aktivt headset med bullerdämpad
mik. Exkl. anslutningskabel.

72233

72377

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 PTTadapter (DP+)

84036

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

84038

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

COMCOM

Generic

Formgjutna snäckor,
vänster + höger

Universal öronsnäckor

72388

72393

Foam eartip

Benämning

Freecom 7000 MC

TILLBEHÖR

eShell

Art.nr

Foam eartip

Produkter nedan har 2,5 mm kontakt och kräver PTT-lösning, se sid. 16.

ComCom Headset

ComCom

Mjuka öronproppar,
small 100-par

Mjuka öronproppar,
medium 100-par

Foam eartip

Mjuka öronproppar,
large 100-par

Proffsheadset med bullerdämpad
mikrofon, formgjuten,
2,5 mm kontakt

Headset, universal öronsnäcka,
med bullerdämpad mikrofon,
2,5 mm kontakt

72415

72416

72417

72216

72217
Passar SC21

Passar SC20

Passar STP9000-serien
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TERMINALER

STP8X-SERIEN
Genom att ta de viktigaste fördelarna och

lösningarna från Sepuras terminalserie

och tillämpa dessa för att uppfylla kraven
från ATEX-användare 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, oljeoch gasprospekteringsindustrin, tillverkningsindustrin, flygplatser och militären tillgång till exakt de
egenskaper och funktioner som de efterfrågar.
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.

FUNKTIONER I STP8X-SERIEN
• 1 W uteffekt
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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

Högst ATEX-klassade
radion på marknaden

ATEX-KLASS:

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

ANTENNER

MONOFONER OCH PTT

Monofon

Monofon

Antenn STP8X

Antenn STP8X
för 380-400MHz
8 cm

stor robust PTT

avancerad monofon

avancerad monofon
med Peltorkoppling

300-00882

300-00883

300-00849

300-00853

300-01055

för 410-430MHz
8 cm

Stor PTT

BATTERIER OCH LADDARE
x6
Batteri

1400mAh

för ATEX fordonsladdare

Ciggadapter

Fordonsladdare

Batteriladdare
för 1 batteri

Kit för laddning av
6 batterier

300-00910

300-00841

300-00848

SET775

SET780

DC 12/24V

Batteriladdare

HEADSET

Headset

Strupmikrofon

300-00855

300-00851

med skallbensmikrofon

Headset

Headset

lättvikt med PTT

lättviktsheadset med
bom-mikrofon

300-00892

300-00854
,

med hjälmfäste,med
bommikrofon

robust, med bommikrofon

Headset

Peltor headset

Peltor WS ProTac XP

Peltor WS ProTac XP

STP8X RuSC

300-00850

300-00852

49820

MT15H7P3EWS5-50

MT15H7FWS5-50

300-00879

Headset

MT7H79P3E-50
ATEX 230ohm

ATEX hjälmfäste,
med bom-mikrofon

ATEX hjässbygel,
med bom-mikrofon

USB-kabel för
programmering

VÄSKOR OCH KLIPS

Väska STP8X

Axelrem

Bältesklip

300-00898

300-00900

300-00908

robust med Klick Fast

Klick Fast Stud

Klick Fast fäste

Klick Fast fäste

för montering direkt
på radio

Snabbfäste för montering på kläder

Snabbfäste bältesdel
i läder

300-00909

300-00911

300-00912
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TERMINALER

SRG3900
SRG3900

SRG3900 är en fullt utrustad Tetraterminal med hårdvara som är klar för funktionerna DMO-gateway, DMOrepeater, 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.

FUNKTIONER I SRG3900
• 10 W uteffekt

En av de mest kraftfulla mobila Tetraterminalerna på
marknaden.
• Hög funktionalitet
Hårdvaruklar för funktionerna DMO-gateway, DMO-repeater PEI-baserade data och E2E-kryptering.
• Användargränssnitt
Samma användargränssnitt som för Sepuraterminalerna
SC2-serien, STP9000 och STP8000 underlättar integrering med den utrustning som är i bruk och minimerar
behovet av att utbilda användare.

SRG3900 Mobilenhet BAK
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TetraAntenn

Power/
audio

Interface 1

GPSInterface 2
Antenn

• GPS-modul

Integrerad i transceivern, med möjlighet till stöd för meddelandehantering enligt NMEA, Sepura Compact eller ETSI LIP.
• Nödanrop
Fullt konfigurerbar hantering av nödanrop inklusive alternativ för automatisk mikrofonaktivering, hantering av statusmeddelanden och positionsrapportering
• Diskret nattläge
För säker användning i mörker.

SRG3900 Mobilenhet FRAM

Simcard

BORDSSTÄLL
Bordsställ i metall eller trä för att kunna användas på allt från kontor till ute i fält. Bordsställen har konstruerade med ett robust chassi för att
skydda terminal och tillbehör. De är utrustade med högtalare, lur, uttag för fot-PTT, bordsmikrofon och headset.
På baksidan kopplas enkelt strömförsörjning och antenn in. Bordsstället i metall är designat med bärhandtag för att lätt kunna tas med vid t. ex.
en insats medans bordsstället i trä lämpar sig bäst på kontoret.

Bordsställ i aluminium

för SRG-serien inkl. 230V nätaggregat, Color
Console samt Peikerlur (radioenhet ingår ej)

Bordsställ i metall

för SRG-serien inkl. 220V nätaggregat, Color
Console samt Peikerlur (radioenhet ingår ej)

För SRG-serien. inkl Color Console, och HF-mic.
Spänningsmatas från SRG. (Radioenhet och
förlängningskabel ingår ej).

SET146 / SET149

45477

64370

Bordsställ i trä för SCC1 / SCC3

ÖVRIGT
	
  

med D-sub

Passaar till 45477

Fot-PTT

Bordsmikrofon

Cigkabel 12V

Högtalarinkoppling

Förlängningskabel

300-00075

300-00076

300-00074

45433

64394

64359

Headset

med PTT-knapp

för bordslåda

för lokalt ljud till
bordsställ

0,5 m (för övriga
längder se sid 33)

ANTENNER

Klipsantenn

för Tetra. 380400MHz. 3m kabel,
kontakt BNC/m

47078

Magnetfotsantenn

Dipolantenn 340 440MHz, kontakt N/f

Antenn 380-480MHz
kontakt N/f

Väggfäste med bom
på 55cm / 30cm

Antennfäste

Tetra/GPS
380-400MHz, kontakt FME/m

RAK007

49168

67430

67500 / 22112

47091

Arial AV1314-L

GP-430 LBN

Marinantenn

för Tetra. 380-400
MHz. 5m kabel, kontakt BNC/m

T15 - UPP TILL 100 METER MELLAN
RADIOENHET OCH MANÖVERKONSOL
Med Console Extension 100 meter är det möjligt att separera Sepura
SRG radioenhet och manöverkonsolen med ett avstånd upp till 100
meter.
Två stycken Console Extension anslutningsboxar kopplas mellan radioenheten och manöverkonsolen. Radion placeras i ett separat rum
och man får därmed en störningsfri operatörsplats.
Avståndet mellan radioenhet och manöverkonsol förhindrar inte att
Sepura standardtillbehör kan anslutas till manöverkonsolen såsom
mikrofon, högtalare, lur, PTT mm.
Kan beställas med längsanpassade kablage av olika typer, exempel
RG223, RG213, RG214 etc.
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BYGG DIN MOBILA LÖSNING
MONTERING I FORDON
ÖVERSIKTLIG MONTERINGSANVISNING FÖR FORDONSINSTALLATION

4. ANTENN

3. MIKROFON/LUR

Exempel art.nr 132000201

Exempel art.nr 300-00062

Se detaljer på nästa sida.

Exempel art.nr 300-00771

GPS antennkabel

5. ANTENNKABLAGE

Exempel art.nr 45366 (Tetra)
Exempel art.nr 45368 (GPS)
+ art.nr 67085 (kontakt)

TETRA antennkabel

1. MANÖVERKONSOLL

2. MANÖVERKABLAGE

Exempel art.nr 300-00069

RADIOENHET SRG3900

6. MONTERINGSDETALJER

Exempel art.nr 300-01117

2. EXTRAUTRUSTNING
Larmknapp
DC/DC omvandlare
Relä
Sockel
Säkringshållare

SPÄNNINGSKABLAGE
art.nr 300-00066

6. MONTERINGSDETALJER

Exempel art.nr 49959

7. HÖGTALARE

Exempel art.nr 300-00719
+ art.nr 300-00082 (kabel)

8. BLUETOOTH-UTRUSTNING/HANDSFREE-UTRUSTNING

MONTERING I FORDON
VÄLJ:
1. MANÖVERKONSOLL/LURKONSOLL
2. KABLAGE MELLAN RADIO OCH MANÖVER
3. MIKROFON OCH/ELLER LUR
4. ANTENN
5. ANTENNKABLAGE
6. MONTERINGSDETALJER
7. HÖGTALARE
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VALFRI EXTRAUTRUSTNING:
• HANDSFREEMIKROFON för anslutning i manöverkonsoll eller anslutningsbox
• ANSLUTNINGSBOX för anslutning av dator, mik/lur
eller handsfree
• DATAKABEL
• FÄRGAD FRONTPANEL

1. MANÖVERPANEL

Manöverkonsoll, liknar
SC2-serien

Manöverkonsoll med färgdisplay, finns också i
vattentät version (IP67), liknar SC2-serien

Manöverkonsoll, liknar
STP-serien

HBC2

SRG3900 Color console SCC1

300-01810

300-01808/300-01815 (IP67)

300-01057

300-00771

HBC3

SRG3900 Color console SCC3

Manöverkonsoll med färgdisplay,
liknar STP-serien

FÄRGADE FRONTPANELER

Blå frontpanel

Färgad frontpanel

passar SCC1

passar SCC3
svart, grå, orange, gul, blå, grön

700-00490

700-00825 / 826 / 827 / 828 / 829 / 830

VIRTUELL KONSOLL
Sepura Virtual Console ger ett mjukvarubaserat alternativ till en fysisk konsol.
Det konfigurerbara gränssnittet kan anpassas till att passa vilken skärmstorlek
som helst. Den virtuella konsolen ger
samma funktioner som manöverpanelen.

Art.nr

Benämning

300-00588

Sepura Virtual Console Cable

600-00025

Sepura Virtual Console mjukvara för PC

600-00026

Sepura Virtual Console Licens för SRG
(com 1)

600-00027

Sepura Virtual Console Licens för SRG
(com 2)

2. KABLAGE OCH EXTRAUTRUSTNING

Manöverkablage och splitbox

Förlängningskablar för manöverkablage

Programmerings- / PEI-datakablar

Art.nr

Benämning

Art.nr

Benämning

Art.nr

Benämning

300-00067

Manöverkabel 0,5 m

64359

Förlängningskabel 0,5 m

300-00065

D-sub - HD-sub 1,5 m

300-00068

Manöverkabel 2 m

64360

Förlängningskabel 1 m

300-00720

För front SCC - USB 1,5 m

300-00664

Manöverkabel 3 m

64356

Förlängningskabel 2 m

300-00971

USB - HD-sub 1,5 m

300-00069

Manöverkabel 5 m

64361

Förlängningskabel 5 m

300-00774

För front SCC - D-sub 3 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

300-00896

Manöverkabel 15 m

300-00895

Manöverkabel 20 m

300-00897

Manöverkabel 30 m

300-00221

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

RCU-kablage
Art.nr

Benämning

300-00488

RCU-kabel 5 m

300-00375

RCU-kabel 2 m

300-00302

RCU-kabel 0,8 m

45387

Öronsnäckskabel 1,5 m

Spänningskablar / Spänningsmatning
Art.nr

Benämning

300-00066

DC-kabel 5 m

49862

DC/DC-omvandlare 24-12V, Mascot

73005

DC/DC-omvandlare 24-12V, Alfatronix

49524

Nätaggregat 13,8V DC 10A

48352

Larmknapp, N/O el. N/C

92294

Tryckknapp, svart Momentan N/O

45400

Larmknapp HB205, N/O el. N/C
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3. MIKROFONER OCH LURAR

Handset

Högtalare/mik

Mik

Handset PTT

ansluts på framsidan
av SCC

ansluts på framsidan
av SCC

för AIU-box och SCC
ansluts på baksidan

ansluts på baksidan
av SCC

300-00726

300-00722

300-00062

300-00061

Handset

ansluts mot bordsställ i aluminium
64370

64390

Peikerlur och förlängningskablar
Art.nr

Benämning

49934

Peikerhållare Sepura SRG

49935

Peikerlur Sepura SRG

45359

Förlängningskabel 0,27 m

45362

Förlängningskabel 1,5 m

49946

Förlängningskabel 3 m

45333

Förlängningskabel 5 m

45486

Förlängningskabel 7 m

4. ANTENNER
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

Jordplansoberoende antenner

Antenner för dolt montage

Takmonterad antenn inkl. spröt

SMC hane, GPS

Art.nr

Benämning

Art.nr

Benämning

Art.nr

Benämning

132000200

Antennfot inkl spröt för hålmontage, ¼-vågsantenn med GPS, 380410MHz FME-kontakt

47039

Tetra-antenn, självhäftande, 3 m kabel
FME/f

47077

Puckantenn, Tetra FME/m GPS FME/f

SET152

Tetra, slitstark “Whip” antennsats

47076

MC-antenn, Tetra 4 m öppen ände

47078

Tetra-antenn med klipsfäste, 4 m

130001117

Glasantenn med utvändigt
spröt, Tetra

132000201

Antennfot inkl spröt för hålmontage, ¼-vågsantenn med GPS, 406440MHz FME-kontakt

ProFin Multifunktionsantenn

GPS-antenner
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Art.nr

Benämning

132000231

ProFin G2 4G, WiFi, GNSS, GPS

Tetra Combiner 2-port, 4-port

Art.nr

Benämning

132000247

Antennspröt 380-430 MHz (Rakel)

Art.nr

Benämning

112000072

GPS-antenn, svart med kabel
0,15 m, FME/m-kontakt

132000248

Antennspröt 420-470 MHz

210002227

PRO-ISO-PHY-385/390-S2-N(f)

45320

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

132000243

5m ProFin kabelmatta SMA(f) –
SMA(m) 6 kablar 9mm diameter

210002202

PRO-ISO-PHY-385/390-S4-N(f)

45318

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

67353

GPS-antenn magnet/självhäftande
5 m SMC/f

ANTENNFÄSTEN

Antennfäste CX

ANTENNSPRÖT

för tillfälligt montage

Runt för hålmontage

Antennfäste XG
combi

Antennspröt
370-410MHz
(Rakel)

Antennspröt

För Tetra och GPS

130000351

130000416

130002032

130000217

130000218

Magnetfot

406-440MHz

5. ANTENNKABLAGE
Art.nr

Benämning

Art.nr

Benämning

45298

Antennkabel lågförlust 10 m FME-FME, H155

45487

Antennkabel lågförlust RG316, 5 m, för GPS, FME/F-SMC/F

45302

Antennkabel lågförlust 7,5 m FME-FME, H155

45368

Antennkabel lågförlust RG316, 4 m, för GPS, FME/F-SMC/F

45312

Antennkabel lågförlust 5 m FME-FME, H155

45379

Antennkabel lågförlust RG316, 2,5 m, för GPS, FME/F-SMC/F

45366

Antennkabel lågförlust 4 m FME-FME, H155

67412

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

45326

Antennkabel lågförlust 2,5 m FME-FME, H155

67413

Antennkabel lågförlust RG-316, 7 m, SMA/F-SMC/F

45496

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

67508

Adapter kabel för GPS SMC/f - FME/m

73010

Antennkabel lågförlust RG316, 7 m, för GPS, FME/F-SMC/F

67085

Adapter FME-BNC/m

6. MONTERINGSDETALJER

För radioenhet

För frontpanel

För Peikerlur

Art.nr

Benämning

Art.nr

Benämning

Art.nr

Benämning

300-01117

Sepura Dash Mount pivot

45372

Fordonskassett med glidskena

45331

Vinkelfäste

300-00804

DIN monterings-kit

45373

Glidsats till 45372

45457

Fäste för panelmontage

45374

Monteringssats för manöverkonsoll

49959

Fordonskassett med snabbfäste

45382

Polskruv

300-00086

Sepura standard monteringsplåt

300-00202

SCC bakre skyddsplåt

82202

Skyddskåpa

22077

Montage för SCC, lur + bildskärm

22128

Skyddslåda, plåt för SRG

22079

SCC bakre skyddslock
obehandlad

300-00784

SCC bakre skyddslock med AMPS
hålbild, inkl packningar

82204

Monterings-kit marin miljö
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7. HÖGTALARE

Högtalare

Högtalare

Marinhögtalare

2 x Högtalare 5'

kraftfull med 3 m
kabel

lågprofil med 1 m
kabel

för infällt montage,
levereras i par

300-01837

300-00719

84210

vattentät 12Watt

300-00525

Förlängningskabel

för högtalare, 5 meter

300-00082

8. BLUETOOTH-UTRUSTNING
PRO-BT920 är en Bluetooth® -box för
användning tillsammans med mobila
radioapparater.
Till denna Bluetooth ® -enhet kan du
koppla headset med inbyggt stöd
för PTT som ex. Peltor WS headset
eller ProEquip Bluetooth ® headset.
Det går också att ansluta ett Bluetooth ® -headset utan PTT-stöd och
istället aktivera radions sändare med
en fot-PTT eller via en finger-PTT.

PRO-BT920

Högkänslig brusreducerande mikrofon, volymkontroll, 3.5 mm uttag för mussla/headset.

30316

30510

Installationskabel
för anslutning till
SRG3900, 5m

Bluetooth®, medhörning samt FM-radio

30395

30408

49884

8. HANDSFREE-UTRUSTNING

Applikationsenhet

MK2 anslut dator, mik, lur el handsfree + RCU

300-00217
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WS Alert XP

Installationskabel
för anslutning till
SRG3900, 2m

ANSLUTNINGSBOX

PRO-BT Nighthawk

Bluetoothbox för fast radio

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

Svanhals-PTT och Fot-PTT

Handsfree-kit

Mikrofoner
Art.nr

Benämning

Art.nr

Benämning

Art.nr

Benämning

300-00378

Mouse mic, Hirose-kontakt
3 m kabel

300-00079

PTT och kort bommikrofon
Hirose-kontakt 3 m kabel

300-00230

Svanhals-PTT Hirose-kontakt 5 m

300-00379

Mouse mic, Hirose-kontakt
5 m kabel

300-00085

PTT och kort bommikrofon 3,5 mm
kontakt, 3 m kabel

49936

Svanhals-PTT 3,5 mm kontakt,
5 m kabel, gul knapp

300-00227

Mouse mic, 3,5 mm
kontakt, 5 m kabel

300-00294

Kort bommikrofon Hirose-kontakt,
3 m kabel

49942

Svanhals-PTT 3,5 mm kontakt,
5 m kabel, för rattstångsmontage

67511

Svanhalsmik 3,5 mm
kontakt, 3 m kabel

300-00706

Kort bommikrofon 3,5 mm kontakt,
3 m kabel

49953

Svanhals-PTT 3,5 mm kontakt, 5 m,
med robust svart knapp

300-00319

PTT-knapp 3,5 mm kontakt,
3 m kabel

45446

Knäskydd för svanhals-PTT

300-00657

Liten PTT-knapp och kort bommik,
3,5 mm kontakt, 3 m kabel

300-01893

Robust fot-PTT, Hirose-kontakt, 3 m

300-01891

Robust fot-PTT, 3,5 mm kontakt, 3 m

Hirosekontakt

3,5 mm kontakt

ÖVRIGT

T8 TETRA REMOTE CONTROL

HEADSET OCH BORDSMIKROFON

Relästyrning används för t.ex. öppning av portar eller fjärrstyrning
av utrustning. T8 kan även ta hand om driftlarm från viktiga objekt
eller skicka en aktiv kvittens vid relästyrningar. T8 kan även bestyckas i kombinatationer med både ut och ingångar. Utrustning levereras
i ett färdigt paket monterat på ett 19” hyllplan eller i väggskåp med
T8 och spänningsmatning.

Förberett för Sepura SRG
Bordsmikrofon

Headset

300-00074

300-00075

med PTT

utan PTT

Art.nr

Benämning

49842

PTT-box SRG för Peltor

700-00212

Adapterkabel D-sub

300-00076

Fotpedal

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

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.

T8 reläenhet

på ett 19” hyllplan med
infästning och kablage för Sepura
SRG (radioenhet ingår ej)

T8 reläenhet

i väggskåp med infästning och
kablage för Sepura SRG (radioenhet ingår ej)

Art.nr

Benämning

Art.nr

Benämning

SET118

8 portar

SET140

8 portar

SET118A

4 in/4 ut

SET140A

4 in/4 ut

SET118B

6 in/2 ut

SET140B

6 in/2 ut
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DAMM

HYTERA

DAMM ett företag inom Tetrateknologin som levererar basstationer och subsystem. DAMM koncentrerar sig på kundens behov och på användbarhet,
och resultatet är den mest skalbara, flexibla och
användarvänliga Tetra-infrastrukturen på marknaden. Utvecklingsprocessen 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 världsledande OEM-partners, certifierade systemleverantörer och applikationsutvecklare, 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.

Hytera Mobilfunk GmbH har utvecklat och genomfört anpassade lösningar för professionell mobilradio
(PMR) i Tyskland i över 35 år. De är en av världens ledande tillverkare av högkvalitativa TETRA- och DMR
radiosystem.
TETRA-radiosystemet från Hytera ger alla fördelar och funktionen
som finns i Tetra-standarden och är en toppmodern plattform
som är redan förberedd för framtiden. Din investering kommer
att vara säker och kan användas med funktioner som bredbandsdatatjänster.
Det högskalerbara och modulära systemet täcker alla krav från
krävande och speciellt säkerhetsrelaterade användare - från mindre nätverk till nationella nätverk.

M

TetraFlex ® BS421 utomhusbasstation, 1–4 ka naler
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 installa-
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tion i exempelvis bilar.

TetraFlex® BS418 inomhusbasstation, 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.

TETRA basstation DIB-R5
DIB-R5 är den senaste generationen av pålitliga och kraftfulla basstationer av Hytera. Den
banbrytande TETRA-release
2 och TEDS-kapaciteten gör
DIB-R5 mycket attraktiv för
alla scenarier där tillgänglighet och höghastighetsdata är
avgörande.

PTTconnect - TETRA över LTE
PTTconnect erbjuder dig möjlighet att expandera röst- och
datakommunikation. Utökar din
radiotäckning genom att använda bredbandsnät för din kommunikation. Genom att använda
telefonnätverk eller till och med
WLAN kan du kommunicera

med dina kollegor långt ifrån
ditt TETRA-radionätverk.

SOFTEQUIP

SOFT EQUIP PANASONIC
SoftEquip är samlingsnamnet på mjukvaror från
Swedish Radio Supply och VHF Group. Det innefattar allt från avancerade lösningar för operatörsplatser till enkla mjukvaror för textmeddelande.

T30
IP-radio
T30 IP-radio gör det möjligt att
fjärrstyra Sepura SRG i ett nätverk.
För manövrering används antingen ett bordsställ med Sepura SCC-manöver eller en
mjukvara, Virtuell konsoll, som
är ansluten till det interna nätverket (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 om så önskas.

T800D
Tetra Dispatcher
Effektiv operatörsledning
av terminalflottan.
T800D är en Tetradispatcher
som bygger på fyra moduler.
De olika modulerna gör att
man kan anpassa ledningsstödet efter sitt behov. T800D är
en grundmodul som ansluts direkt mot en Sepura SRG3900.
Med grundmodulen T800D får
man nästan alla funktioner som
en Tetraradio har och grundinstallation är enkel. T800D fungerar givetvis lika bra i mobila
som fasta ledningsplatser.

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 surfplattor.

Toughbook CF-20
Panasonic Toughbook CF-20
sätter nya standarder på den
bärbara datorfronten för företagsanvändning, med den
första helt stryktåliga bärbara
datorn med avtagbar skärm.
Med en pekskärm som kan
användas med handskar,
batterier som kan bytas i drift,
upp till 14 timmars batteritid,
möjlighet till fordonsmontage
och portreplikator är Panasonic 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 företagsanvändare alla standardportval de behöver, i ett
kompakt, slitstarkt och lätt
format.

39

RM2

SDP

SEPURA RADIO MANAGER 2

SEPURA DISTANCE PROGRAMMING

Sepura Radio Manager är ett skalbart verktyg för

Med vår SDP-tjänst kan man på ett kostnadseffek-

samtliga Sepura-kunders krav, oavsett om kunden

programmerad och därmed ha full funktionalitet

programmering av radioterminaler som uppfyller

tivt och säkert sätt se till att terminalflottan är rätt

är en lokal, regional eller nationell organisation.

utan att avsätta egna resurser för uppgiften.

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.
Den automatiserade programmeringen gör att terminaler kan
uppdateras av alla användare utan att behöva skickas in till verkstad eller terkniker för omprogrammering.
Säkerhetskopieringsfunktionerna garanterar datasäkerheten
och den kontinuerliga driften.

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.

Underlättar terminalhanteringen

Sepura terminalen kan enkelt uppgraderas, omprogrammeras
eller avprogrammeras på plats.

Maximera terminaler i drift
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 gränssnit t

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.
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PEPLINK

INTERCOM

Peplink erbjuder avancerade nätverksprodukter för

Tydlig och oavbruten kommunikation är i de flesta

bredden, förbättrar tillförlitligheten för internetkop-

genomföras och att i kritiska situationer kunna kom-

moderna kommunikationsbehov som ökar bandpling och reducerar kostnaderna.

Det är det ledande företaget inom lastbalansering och VPN-lösningar för nätverk och utvecklar routrar med flera WAN VPN-bindningar (SD-WAN) och accesspunkter med industriledande hållbarhet.
Produkterna har ett enkelt och intuitivt webbgränssnitt och ett brett
utbud av funktioner. Peplinks kompletta sortiment omfattar modeller för alla företag och branscher och ger en stabil och säker uppkoppling mot internet i princip oavsett vart man befinner sig.

Mobila routrar

fall ett standardkrav för att olika uppdrag ska kunna
municera enkelt och säkert. Att i dessa lägen kunna
ha båda händerna fria kan vara hela skillnaden.

Vi utvecklar avancerade och användarvänliga lösningar som ger
våra kunder en professionell och problemfri kommunikation även
under de mest krävande förhållanden.
Vi erbjuder kommunikationssystem baserade på trådbunden överföring, trådlös med Bluetooth-teknik eller vanlig VHF/UHF-baserad
teknik. Var och en har sina egna fördelar.

Intercom-system

Vattentätt headset

Headset-interface
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SEPURA SMARTA LICENSER

Sepuras terminaler har många unika grundfunktioner
som standard men det innebär inte att inte finns behov för ytterligare smarta funktionerna i radion.
Sepura är en av de ledande leverantören i Tetrabranschen och kommer alltid med nya innovativa funktioner som ger användaren en säker kommunikationen i alla situationer.
Utöver alla smarta grundfunktioner i terminalen så kan man dessutom utöka med mer funktioner för de användare som har extra behov,
vi kallar detta för Sepura Smarta Licenser.

Det smarta är att man bara behöver betala för de extra
funktionerna man har behov av t.ex. om man behöver ha DMOrepeater i en Sepura SRG3900.
All programmering och licenshantering i Sepuras terminaler
administreras av Sepura Radio Manager 2.

Art.nr

Licensbenämning

600-00008

STP/SRH Repeater - Aktivera repeaterfunktion på 600-00267
STP och SRH serier och med möjlighet att deltaga i
samtalet
SRG DMO Repeater – Aktivera repeaterfunktion på 600-00269
SRG3900 och med möjlighet att deltaga i samtalet

SC20/SC21 User safety Pack – Aktiverar Man-Down (automatiskt rörelsenödlarm) och ensamarbetarfunktion

SRG Virtuell Consol – Aktiverar möjlighet för mjukva- 600-00271
rumanöver på SRG3900
STP Man Down – Aktivera automatiskt rörelsenödlarm 600-00275
på STP serien

SC20/SC21 Data Pack – Aktiverar data tjänster som bildvisning, Multislotdata och WAP
SC20/SC21 Application Deployment Pack - Aktiverar
utökade funktionsmöjligheter som: SDA, Softkey via AT,
Statustriggade, fjärrstyrning via SPP osv

600-00009
600-00026
600-00031

Art.nr

Licensbenämning

SC20/SC21 Callout – Aktiverar utalarmering enligt ETSI

600-00033

SRG Line level audio - Fast ljudnivå på SRG3900

600-00034

SRG/STP Sectra E2EE – Aktiverar möjlighet att an- 600-00295
vända Sectra Smard Card krypto

SC20/SC21 E2EE Tamper (AES256) – Skydd för manipulering av kryptonycklar

600-00037

600-00298

600-00249

AT Softkey – Aktiverar möjlighet att nyttja softkey funktioner via AT kommandon
SRG/STP Callout – Aktiverar utalarmering enligt ETSI
på STP- och SRG-serien
SDS Image Push – Aktivera möjlighet att visa bilder
direkt i display
SRG/STP Premium application pack – Aktiverar utökade funktionsmöjligheter i SDA applikationen
SC20/SC21 Engineering pack – Aktivera service
meny
SC20/SC21 Class 3 RF – Hög sändareffekt

600-00253

SC20/SC21 Bluetooth – Aktivera Bluetooth

600-00352

600-00255

SC20/SC21 Wi-Fi - Aktivera Wi-Fi

600-00353

600-00261

SC20/SC21 DMO Repeater – Aktivera repeaterfunk- 600-00354
tion med och möjlighet att deltaga i samtalet
STP/SC20/SC21 – Ljudprofil för tillbehör
600-00373

SC20/SC21 Sectra E2EE - Sectra E2EE – Aktiverar möjlighet att använda Sectra Smard Card krypto
Status profile by talkgroup - Status profil beroende av
vald talgrupp
Network selection by talkgroup - Automatiskt nätverksbyte beroende av vald talgrupp
DMO/TMO selection by talkgroup - Automatiskt byte
mellan DMO/TMO beroende av vald talgrupp
Reset to default setting – Återställer radion till grundinställningar
Preferred & Fixed LA – Ger möjlighet att programmera
radion för fasta eller fördragagna basstationer
Genvägsmeny på STP och SRG – Ger möjlighet att få
genvägsmeny liknande SC20/SC21 på STP och SRG
Justera DMO uteffekt från MMI – Ger användare att justera radions uteffekt i DMO
SRG/STP SC20/SC21 Air Interface Migration –
Aktiverar möjlighet att använda tjänsten ISI
STP/SC20/SC21/SRG – Positionsrapportering och falsk
avstänging

600-00073
600-00102
600-00103
600-00247
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Sepura Smarta Licenser är en engångskostnad som är kopplad
till enskild terminal, detta görs via terminalens TEI-nummer.

600-00876

600-00290

600-00347
600-00348
600-00349
600-00350
600-00351

SC20/SC21 E2EE AES256 – Kryptering enligt AES256
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RADIO SUPPLY SOM LEVERANTÖR!
Offentliga kunder:
Rikspolisstyrelsen
Försvarsmakten
Tullverket
Kriminalvården
Trafikverket
Statens Fastighetsverk
Sveriges Television
Regeringskansliet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Sjöräddningssällskapet
Region Skåne
Stockholms Läns Landsting
Västra Götalands Regionen
Östergötlands Landsting
Hallands Läns Landsting
Landstinget i Värmland
Landstinget Dalarna
Landstinget Kronoberg
Kalmar Läns Landsting
Västerbottens Läns Landsting
Norrbottens Läns Landsting

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
Kommersiella kunder:
CMP (Copenhagen Malmö
Port)

Volvo Personvagnar
Stockholms Lokaltrafik
Stora Enso
Boliden
Billerud
Västerås Hamn - Yara AB
Malmö Kraftvärmeverk
Skavsta Airport
Green Cargo
Idre Fjäll
Securitas
Karolinska Universitetssjukhuset
Tekniska Verken Linköping
Hallberg-Rassy
Cliffton
Utrikesdepartementet
SAS
SJ
ABB
Södertörns Brandförsvar
Borealis
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Kontakta oss för priser och mer information.

UTBILDNINGAR
Som vi alla känner till så är kunskap ett
viktigt fundament i framgång och en
förutsättning för att vara konkurrenskraftig på marknaden.
För ytterligare information besök vår
hemsida www.srsab.se

TEKNISKA DATA
SC21

SC20

Dimensioner och vikt
• Höjd: 122,5 mm
• Bredd: 60 mm (54 mm)
• Djup: 27 mm (standard
batteri)
• Djup: 31,5 mm
(högkapacitetsbatteri)
• Vikt m. standardbatteri
<194 g
• Vikt m. högkapacitets
batteri <220 g

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

Dimensioner och vikt
• 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) LiPo
batteripack
• Intelligent batteristatus
• Standardbatteri
• Högkapacitetsbatteri

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

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

Frekvensband
• 380-430MHz
• 403-470MHz

Frekvensband
• 380-430MHz
• 403-470MHz

Frekvensband
• 380-430MHz
• 407-473MHz

Produktprestanda
• IP65
Damm- & vattenskydd
• Shock, Dropp &
Vibration ETS300 019
• Audioeffekt - >2,7 Watt
• Stort språkstöd
• Drifttemp. -30°C till
+65°C
• Lagringstemp. -40°
till +85°C

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

Produktprestanda
• IP67 Damm- & vattenskydd
• 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 textmeddelande

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

STP9000/9100/9200

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

STP8X100/8X000
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- & vattenskydd
• 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 textmeddelande

SRG3900

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 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
• Utsändning 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 kontor i Sverige, Norge, Danmark
och Finland samt exklusiva samarbetspartner 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, Peplink
och japanska Icom, för vilken vi också innehar generalagenturen.
Vi samarbetar nära med alla dessa leverantörer och som
ett resultat av detta har vi tillgång till såväl bra produktstöd
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Box 208 | 651 06 KARLSTAD | tel +46 54 67 05 00 | fax +46 54 67 05 50
info@srsab.se | www.srsab.se

som feedback från marknaden. Detta innebär också att vi
ansvarar och utför bl a garantiservice för Icom och Sepura.
Pb 1, Oppsal | 0619 OSLO | tel +47 21 55 56 00 | faks +47 21 55 56 09
info@wireless.no | www.wireless.no

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

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

Niittyläntie 5 | 00620 HELSINKI | tel +35 896 85 09 20
insalko@insalko.fi | www.insalko.fi

med ett heltäckande partner- och leverantörsnätverk ger
oss en mycket framskjuten position på den nordiska marknaden.

Mer information om VHF Group finns på
www.vhfgroup.com

Återförsäljare

