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Nettbutikk
Wireless nettbutikk finnes tilgjengelig for alle våre kunder. I nett-
butikken kan du enkelt bestille og se din ordrehistorikk. 

Kontakt Wireless kundetjeneste for å åpne konto. 

KONTAKT OSS

Produkter som ikke har vært med 
i katalogen tidligere.
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WIRELESS COMMUNICATION
TOTALLEVERANDØR

Produkter 
I vår produktportefølje finner du en rekke 
velkjente varemerker der vi også tilbyr 
service og support. For å kunne tilby en 
hel-hetsløsning kreves det et stort nettverk 
av samarbeidspartnere. Det har vi! 
  
Tilbehør 
Vårt tilbehørssortiment er stort og nøye 
utvalgt. Kundene våre stiller høye krav, og 
det krever at vi kan tilby et bredt spekter av 
tilbehør med høy kvalitet. Vi leverer både 
originaltilbehør og spesialtilpasset tilbehør 
etter kundens ønske. Gjennom vårt eget 
tilbehørsmerke ProEquip tilbyr vi robuste og 
gjennomtenkte tilbehør som passer de fleste. 
 
Løsninger 
Vi arbeider kontinuerlig med utvikling av 
nye og innovative løsninger. Fleksibilitet, 
kompetanse og reaksjonsevne er viktig i 
møtet med våre kunders krav. Når vi leg-
ger dette for dagen klarer vi som oftes å 
dekke våre kunders ønsker og behov.  

Support                                                      
For oss er support alt fra å svare på enkle 
spørsmål til å yte teknisk avansert bistand. 
Vi har dyp og bred teknisk kompetanse, 
og prioriterer tilgjengelighet våre kunder. 
   
Opplæring 
Vi jobber selvsagt aktivt med opplæring 
for våre kunder.

Wireless Communication ble etablert i 1982 
og er spesialist på radiokommunikasjon. 
Både gruppen (VHF Group) og selskapet 
er 100% norskeid. Wireless Communication 
er importør av sterke merkenavn som Icom 
og Sepura i Norge. Innen Tetra infrastruktur 
har vi partneravtaler med ledende aktører 
som f.eks. DAMM Cellular Systems. Vi tilbyr 
fullsortiment tilbehør fra produsenter som 
Imtradex og Savox i tillegg til vårt eget spe-
sialtilbehør merke; ProEquip.

VHF GROUP
Wireless Communication er en del av VHF 
Group. VHF Group, med hovedkontor i Oslo, 
er en av Nordeuropas ledende aktører innen 
radiokommunikasjon. Konsernet består av 
norske Wireless Communication AS, svenske 
Swedish Radio Supply AB og danske Radic-
com A/S.

Veien fremover
Fra full fokus på analog radio (PMR) har Wire-
less Communication posisjonert seg til
å bli en ledende Tetra aktør på det norske 
markedet. Som Sepuras representant har vi 
et sterkt fokus på leveranser til Nødnett, men 
vi jobber også aktivt med Tetraløsninger for 
industri, bygg/anlegg, offshore og transport. 
Vi fører ledende produkter innen Tetratermi-
naler, basestasjoner og integrerte løsninger. 
Det er særlig i forhold til satsningen på Tetra 
at vi som del av VHF Group har en strategisk 
fordel. Vi jobber målrettet med å bygge orga-
nisasjonen, for å stå rustet på alle plan, til å 
møte fremtidige krav fra store brukergrupper.

Miljø og kvalitet
Med tidens økte krav til miljøbevissthet 
og planmesseg kvalitetsarbeid, oppgra-
derer vi fortløpende vårt HMS-nivå i takt 
med egen vekst og virksomhet. Wireless 
Communication er sertifisert i henhold til 
ISO9001. Vi ivaretar forskriftsmessig av-
hending av utløpt utstyr i.h.t. Rohs direk-
tivet og medfølgende grønne sertifikater.

Service og support
Wireless Communication AS har en egen 
serviceavdeling på Oppsal i Oslo, og felles 
innkjøp -og logistikksenter hos Swedish 
Radio Supply (SRS) i Karlstad, Sverige. 
Vår serviceavdeling i Oslo har gode parke-
ringsmuligheter, selv for større uniformerte 
kjøretøy.

Nødnett
Wireless Communication er valgt som le-
verandør av tetraterminaler til bl.a. Politi
(fase 1-5), Helse (fase 1, 3-5), FORF (fase 
3-5), Brann (fase 0), og Toll og Avgiftsdi-
rektoratet (fase 0-5 dvs hele Norge). Se-
pura terminalene ble valgt på bakgrunn av
en grundig evaluering av kvalitet, bruker-
vennlighet og pris. En rekke andre kunder 
har også valgt Sepura for bruk i Nødnett.
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SEPURA
Sepura er markedsledende i 30 land og 
tilbyr det mest komplette produktutvalget 
som finnes, spesielt når det gjelder tilgjen-
gelige frekvensbånd, språkkompatibilitet 
og funksjoner. Blant alle Tetra-leverandører 
er Sepuras teminaler unike da de fungerer i 
alle Tetra-nett. Dette har  ført til at over 800 
organisasjoner i mer enn 100 land bruker 
Sepura.
    Blant Sepuras viktigste kunder finner man 
organisasjoner som blålysetater, militæret 
og transportselskaper. Sepuras termina-
ler hjelper disse organisasjonene med å 
kunne håndtere radiokommunikasjon på en 
effektiv og sikker måte. Sepura har siden 
oppstarten vært ledende innen utvikling 
og bruk av Tetra-produkter, og har hele 
tiden leverert førsteklasses support til alle 
kunder.
   Totalt jobber mer enn 75 salgspartnere 
med Sepura. Dette inkluderer lokale dis-
tributører som globale systemintegratorer 
og nettverksoperatører.
  Sepura er en pådriver av utviklingen til Tet-
ra-standarden, og et fremstående medlem 
av internasjonale organer som Tetra Asso-
ciation Board og ETSI Tetra kommittéer.

Sepura plc. ble kjøpt opp i 2017 og er en 
ny del av Hytera Communications Corpora-
tion Limited.

Sepura Service Center 
Level 2
Wireless Communication har sammen 
med Sepura gjennomgått en sertifiser-
ingsprosess der man nøye har sett på 
teknisk kompetanse, utstyr og logis-
tikk. Ett antall personer på vår tekniske 
avdeling har fått grundig opplæring 
hos Sepura i England. Samtidig har 
servicesenteret tilpasset lokalene, og 
investert i nytt serviceutstyr for å bli 
sertifisert. Vi er stolte over tilliten fra 
Sepura, og kan nå på en enklere og 
mer effektiv måte tilfredsstille kundens 
behov for rask service. 

Ved spesielt krevende reparasjoner, 
såkalt level 3 service, bruker vi Swed-
ish Radio Supply sitt servicesenter i 
Karlstad, Sverige. Her gjøres alt level 
3 service arbeid for Norge, Sverige, 
Danmark, Finland og Island.

SE SEPURA TESTE 
TERMINALENE HER.

WWW.SEPURA.SE/TEST

OVER 
100 000 

UTLEVERTE
TETRATERMINALER 
PÅ DET NORDISKE 

MARKEDET
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TERMINALER

SC21
Sepura SC21 er en liten og lett Tetraradio 
som kan bæres i brystlommen og er en del 
av neste generasjons håndholdte, smarte 
Tetra terminaler fra Sepura. Med banebry-
tende funksjonalitet lansert med Sepura 
SC20-serien og 25% mindre størrelse og 
vekt tilbyr SC21 alle fordelene til en fullstor 
terminal uten å kompromisse på ytelsene. 

• Kompromissløs RF-utgang            
Med toppmoderne Tetra-teknologi mu-
liggjør SC21 kommunikasjon der andre 
små tetraterminaler mislykkes            

• • Klasse 3 RF (2,7W) uteffekt                    
• Eksepsjonell mottaksfølsomhet 

•  
• Kompromissløs lyd        

SC21 gir fyldig og klar tale selv i miljøer 
med mye støy. 

• • Kraftig og rettet høyttaler sender lyden 
mot brukerens øre 

• • Unik «water-porting» teknologi sikrer 
god lydkvalitet også under kontinuerlig 
og kraftig regn 

• 

• Kompromissløs jobbsikkerhet  
SC21s avanserte sikkerhetsfunksjoner 
gir trygghet til alenearbeidende både 
dag og natt. 

• • Automatisk Man-Down og Lone Worker 
beskyttelse 

• • Sporing 
• • Dedikert nødknapp 
• 
• Kompromissløs bruk                                    

En stor 2,4-tommers QVGA-skjerm med 
høy oppløsning, gir rask og enkel visning 
under alle lysforhold og er ideell for app-
likasjoner og dataprogrammer. 

• • Store taster gjør bruk av tastatur raskt 
og effektivt 

FUNKSJONER I SC21
• • Hurtigvalg-linjen gir øyeblikkelig tilgang 

til favorittfunksjoner, indikerer tapte an-
rop eller meldinger og advarer brukeren 
om endret status for eksempel en lydløs 
høyttaler

• 
• Kompatibilitet                                      

100% kompatibilitet med Sepura STP 
RAC-baserte og SC20 sRAC-baserte 
tilleggsutstyr samt felles batterier og 
ladere gjør at det meste av tidligere 
tilbehør kan gjenbrukes. Dette minime-
rer investe ringen og forenkler driften av 
terminalflå ten. Protect funksjon hindrer 
korrosjon i miljøer med fuktig og salt luft.
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SC21 
NESTE GENERASJONS BÆRBARE RADIO
HURTIGVALGLINJE
Hurtigvalglinjen gir rask og effektiv tilgang til dine favo-
rittfunksjoner. Linjen viser også tapte anrop eller beskje-
der og viser tydelig evt forandringer av innstillinger, for 
eksempel stille profil, eller samtalesperre.

UTSKIFTBART FRONTPANEL
Muliggjør personlig tilpassing av radioen og underletter 
identifisering.

VERKTØYFRI ADGANG
Du kan raskt og enkelt bytte SmartCard.

OPTIMAL SKJULT BRUK
Den lille størrelsen og det store utvalget av tilbehør gjør 
radioen ideell for skjult bruk.

FORBEDRET LYDGJENGIVELSE
Den kraftige 2 watt lyden gjør at talekommu nikasjon gjen-
gis høyt og tydelig selv i støyende omgivelser.

UNIK VANNAVVISENDE TEKNIKK
Leder bort væske, beskytter høyttaleren og begge mikro-
fonene. Det te sikrer tydelig kommunikasjon selv i kraftig 
regn.

RAC-KONTAKT
RAC-tilbehørskontakten leverer et kraftig signal for å dri-
ve Sepuras tillbe hørssortiment. Kontakten er kompatibel 
med Sepuras STP RAC-monterte tilbehør.

STOR SKJERM MED HØY KONTRAST SELV I STERKT SOLLYS
Perfekt for bruk med datainten sive applikasjoner. Nattin-
nstilling reduserer forstyrrende lys ved bruk svakt lys eller 
mørke.

UNIKE SMARTMENYER
Muliggjør tilpassing av egne menyer med hundrevis av 
hurtigfunksjoner.

BRUK DITT STP9000 TILBEHØR
SC21-serien er kompatibel med alle Sepurabatterier* 
og RAC-baserte tilbehør. Den har også støtte for Radio 
Manager 2 og alle Sepuras verktøy for krypterings-
håndtering.

ERGONOMISK TASTATUR
Slitesterke taster som kan brukes med hansker. Dette 
under lettes ytterligere med hjelp av haptisk tilbakemel-
ding (vibrasjon ved tastetrykk).
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TERMINALER

SC20
SC20-serien er neste generasjons smarte 
håndholdte radio, utviklet og desegnet 
for å klare dagens kommunikasjonsut-
fordringer med morgendagens kommuni-
kasjonsløsninger.

SC20-serien har blitt utviklet gjennom tilbakemel-
ding fra brukerne.  SC20-serien er støtsikker, smart 
og slitesterk, ogidig som den er enkel i bruk med 
enestående ytelse selv under tøffest mulige forhold. 
SC20-serien kombinerer sikkerhet og Tetrafunksjoner 
med andre databærere, eksempelvis LTE og Wi-Fi. 
Den utvidede muligheten til å skape applikasjoner 
støtter interaksjon med Bluetooth®-tilkoblet datatilbe-
hør. Dette gir for eksempel enkel tilgang til online-da-
tabaser via Tetra eller andre databærere.

• Lett å bruke med hansker           
Stor distinkt PTT-knapp og tre soft-
key-tangenter med haptisk tilbakemel-
ding, og en godt plassert nødknapp gjør 
at SC20-serien er lett å bruke selv med 
hansker. 

• Varsling av tapte anrop        
En blå LED blinker for å påminne deg 
om tapte anrop/hendelser. 

• Støvtett og vanntett              
SC20-seriens IP65/IP67/IP68-klassifiserte 
ergonomiske deksel er vanntett, og det 
gjør at radioen tåler to meters dyp i én 
time. Den høye klassifiseringen gjør det 
enkelt å rengjøre radioen under rennen-
de vann.

• Unikt merknadsfelt                                     
Merknadsfeltet gir rask og effektiv til-
gang til dine favorittfunksjoner. Det viser 
også tapte anrop eller hendelser, og an-
gir tydelig forandringer av instillinger for 
ulike funksjoner, f.eks. avslått høyttaler 
eller sendesperre.  

• Utskiftbar frontlist                                
Muliggjør personlig tilpasning av radioen 
og gjør det enklere med identifisering.

• RFID-tag                                             
Forenkler adgang, sporing av radioap-
parater som inngår i en pool, og muligjør 
integrering med back-end-system.

• Forbedret lytting 
Med 2,7 W uteffekt og forbedret lytting, 
gjengis talekommunikasjonen kraftfullt 
og tydelig selv i svært støyfulte omgivel-
ser.

• Unik vannavvisende teknikk               , 
Vannavvisende, beskytter ørestykket, 
høyttaleren og begge mikrofonene. Dette 
sikrer tydelig kommunikasjon, selv i 
kraftig regnvær. 

• Stor skjerm med høy kontrast selv  
i solskinn                                               
Den 2,4-tommers store QVGA-skjermen 
er perfekt for bruk med dataintensive 
applikasjoner. Nattmodus reduserer for-
styrrende lys for brukeren når terminalen 
blir brukt i mørket. 

FUNKSJONER I SC20
• Unike smartmenyer                            

Muligjør tilpasning av egne menyer med 
hundrevis av hurtigtastfunksjoner.

• Støtsikkert tastatur i hardplast  Sli-
tasjesterke taster som kan brukes med 
hansker. I tilegg til haptisk tilbakemel-
ding (vibrerer med et tastetrykk) som 
gjør det enda enklere.

• Robust og motstandsdyktig mot salt                   
Robust bunnkontakt med hurtiglås som 
forenkler bytte mellom ulikt datatilbehør. 
Beksyttelsessteknikk ved kontakt hindrer 
korrosjon i miljøer med fuktig og salt luft.

• Klass 3 RF (2,7 W uteffekt) og 
enestående mottakerfølsomhet                  
Dette gir dekning på steder der det 
tidligere ikke var mulig.
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• Nødsamtale
Praktisk plassering og lett å aktivere,
ogidigt som den er beskyttet mot utilsik-
tet bruk.

• Stort fargedisplay
Smart displayteknikk gjør at brukerne
kan vise bilder som lagres på MicroSD- 
kortet på skjermen i et format. I tilegg til
en orientering (stående/liggende) som
passer dine ønsker.

• Stor, taktisk “Trykk og prat”-knapp
Kan aktiveres med hanskene på og er
plassert på siden av radioen, rett under
en berøringsknapp.

• Haptisk teknikk
Skaper en fysisk bevegelse/vibrasjon
som kjennes i hånden.

• Visning av tapte hendelser
• Beskyttet mot saltvann

Nyskapende maskinvare beskytter tilbe-
hørskontakten mot korrosjon forårsaket
av saltvann og eksponering for salt-
damp.

• Høysensitiv GPS
• Robust kontakt

Den robuste kontakten garanterer påli-
telig tilkobling av tilbehør fra det brede
tilbehørssortimentet.

FUNKSJONER I STP9000-SERIEN

De bærbare terminalene i Sepura STP9000-
serien har arvet alle de markedsledende 
egenskapene i Sepura STP8000-serien.
STP9000-serien har, som alle Sepura-løsninger, blitt 
konstruert fra brukerens perspektiv. STP9000 er la-
get for å kunne håndtere bruk under tøffest mulige 
forhold.
Den er helt vanntett, i henhold til IP67. Velg mellom 
tre ulike menysystemer, vibrasjonsfedback på tas-
taturet og forbedret lyd. STP9000 er toppmodellen i 
STP-serien med fargedisplay og fullt tastatur. 

• Man Down-funksjon for personlig sikkerhet
• Stor høyttaler

Den store høyttaleren gir sterk og klar lyd
selv i støyfulle omgivelser.

• SDA-støtte (applikasjon)
• Støvtett og vanntett

Nyskapende konstruksjon, et slitesterkt
chassis og forsegling rundt gir en IP67-be-
skyttelse, som innebærer at STP9000-se-
rien egner seg for bruk selv i veldig kre-
vende og fuktige miljøer. IP67 innebærer at
radioen tåler dyp på en meter i 30 minutter.
Lysfølsom skjerm for god kontrast selv i
solskinn

• Integrert Bluetooth™-funksjon

TERMINALER

STP9000-SERIEN

OBS! Sepura STP9000 for kommersiellt bruk (ikke NØDNETT) finnes i et begrenset antall modeller. 
For mer informasjon kontakt vår Kundetjeneste på 21 55 56 00.
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MODELLER I STP9000-SERIEN
STP9000 

STP9000 er bestselgeren 
i serien. Med stor farge-
skjerm og fullt tastatur er 
den en favoritt blant de 
fleste blålysetater.

STP9200 

STP9200 retter seg først 
og fremst mot brukere som 
søker etter en litt enklere 
modell.

SRB9000 

SRB9000 er designet for en-
kel integrering i tredjeparts-
produkter. SRB9000 har den 
høyeste ytelsen for kommu-
nikasjon i Tetranett.
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Antenne
380-400 MHz

8 cm, blå markering

T-wire antenne
60 cm kabel
SMA-kontakt

For lading av radio + løse batterier

For lading av radio 

 ¼-bølgeantenne
380-430 MHz

15 cm

Antenne
410-430 MHz

8 cm, hvit markering

Trådantenne
myk versjon med

385 MHz

ANTENNER Stubbantenne
Procom HX 70/
385 MHz, 6 cm

140000581 300-00418 300-00662 300-00661

47085 47089

BATTERIER

Hurtigladere
Personlig 230V

ladere + AC-kabel
Hurtigladere

mobil med cigg.kabel 

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

+ 300-01598
300-01465 (STP)
300-01466 (SC2)

LADERE

12punktledninger
for løse batterier

+ AC-kabel

24-punktledninger
for løse batterier + 

AC-kabel

300-00385+
300-00687

            

300-00386+
300-00687

TILBEHØR

2-punktledninger
for lading av løse bat-

terier i kjøretøy

71265

Passer SC20 Passer STP9000-serien

 Batteri
1160mAh

> 15 tim drifttid

300-01852

 Batteri
1880mAh

> 24 tim drifttid

300-01853

> 14 tim drifttid

300-00846+
300-00687

 Ladeinlegg
kreves for lading av 

SC21

300-01910

 6 + 6 Ladere
Lade 6 radio og 6 eks-
tra batterier + AC-kabel

Passer SC20 Passer STP9000-serienPasser SC21

Passer SC21

Kort antenne
380-414 MHz

35 mm

300-01932

 Extended antenne
380-430 MHz

51 mm

300-01931

 1 + 1 Ladere
Lade radio og ett ekstra 

batteri + AC-kabel

300-01930+
300-00961

Lang antenne
For økt rekkevidde på 

Rakelbåndet

140000699

¼-bølgeantenne
For økt rekkevidde på 

Rakelbåndet

86140
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For RAC direkttilkobling til radioen

Noise Cancelling
Noise Cancelling er 
ideellt for personer 
som arbeider i 
ekstremt støyfulle 
omgivelser som f.eks. 
sportarenaer, industrier 
eller konstruksjon.

Fabric Line
Med Fabric Line 
får du tilbehør med 
tøykabler i stedet for 
plastkabler. Tøykabler 
er mer slitesterke og 
surrer seg ikke like lett 
sammen.

HEADSET

Stereoheadset
gummitip-høyttalere

PRO-P262
High-End inline mik
1-wire, ørehøyttaler

29132 45482

Stereoheadset
delbar, standard- 

høyttaler

71752

PRO-P180
mini-PTT, innebygget 
mikrofon + luftslange

29280

PRO-P285
2-wire med Noise 

Cancelling, mik/PTT

29237

29299

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

45476

PRO-P680
1-wire robust mik/
PTT+ luftslange

29262

PRO-P780RB 
Robust headset PTT på 

ledning, full duplex

29265

PRO-P580LWO 
Lettvektsheadset øre-
klokkehøyttaler, PTT

64302

PRO-P480LWB 
Lettvektsheadset med 

PTT på ledningen

29308

PRO-P690
1-wire PRO, robust 
mik/PTT + Hi-Def 

luftslange

Passer SC20 Passer STP9000-serienPasser SC21

ProEquip Bone-conduction 
earmic 

Øremikrofon for Sepura STP/
SC20/21, inkl PTT-enhet

69940

PROEQUIP ØREMIKROFON

Øremikrofoner er en utprøvd måte for brukere å fortsatt kunne 
kommunisere i støyrike omgivelser. Med ProEquips smidige 
øremikrofon får du bra lyd selv i vanskelige situasjoner. Øre-
mikrofonene er av en universal modell, med tilpasning for ulike 
størrelser på øret. Robust, men fortsatt fleksibel. 
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RSM-klips
Langt klips til Sepu-
ra original monofon

29217

sRSM Advanced
Avansert monofon med funk-
sjonsknapper og larmknapp

300-01169

PRO-AT35L
med bajonettfeste

for luftslangen

29236

              

PRO-D30L
Ørehøyttaler, juster-
bar bøyle rundt øret

29049

PRO-C30L
Ørehøyttaler, justerbar 

bøyle bak øret

29047

sRSM Dustguard 
Beskyttelsetil mono-

fon, 5-pakke

ØREHØYTTALERE

MONOFONER

Ørehøyttalere med 3,5 mm kontakt til monofoner

PRO-C30
Ørehøyttaler med 

justerbar bøyle

29050

RSM Advanced
Monofon med funk-

sjonsknapper

300-00733300-01911

Luftslange
med bajonettfeste

for luftslangen

29238

PRO-Adapter
til ørehøyttaler, Smart 

Sense, 3,5 mm

29477

              

Koble til en valgfri ørehøyttaler (kun 
lyd, ikke mikrofon) med 3,5 mm kon-
takt til denne adapteren for å få lyd 
i ørehøyttaleret. Adapteret vil være 
passivt når tilbehør ikke er koblet til 
(lyden går ut i radioens høyttaler).

Gjenget 3,5 mm kontakt

Normal 3,5 mm kontakt

PRO-AT35L Hi-Def
Høyprestanda

luftslange

29306

For RAC direkttilkobling til radio

Ørehøyttaler
med bøyle, 
90 cm kabel

71102

DIREKTKEKOBLEDE ØREHØYTTALERE

Luftslange
med spiralkabel og 

sidekontakt

71201

Luftslange Hi-Def 
Høyprestanda 

luftslange

29301

Passer SC20 Passer STP9000-serienPasser SC21

PRO-SP485
Kompakt monofon  
med alarmknapp

29582

Halsslynge
for trådløsoverforing av 

lyd fraTEP-200 EU

TEP-LOOP-200

TEP-200 EU
In-ear hørselbeskyttelse med med-

hørsel inkl. ladningsetui, IP67

TEP200EU

TEP-200 EU er ørepropper med monitor-funksjon 
og beskytter hørselen din mot høye lydnivåer (opp 
til SNR=38 dB). Selv svak lyd kan forsterkes opp til 
tre ganger. Lyden gjengis i stereo så du kan avgjøre 
hviken retning lyden kommer fra, og med en halsløkke 
gir lyd fra radioen din.
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Open Ear Insert stykkbestillning

Propp, 1 / 2 / 3 lameller
Originalpropp for luftslange, høy komfort og 

passform

72242 / 72244 / 72246

          

Earfly insert
3-pakke høyre øre,

uten medhørsel

60179

Open-ear insert
3-pakke venstre øre,

med medhørsel

60278

 

Earfly insert
3-pakke venstre øre,

uten medhørsel

60178

Open-ear insert
3-pakke høyre øre,

med medhørsel

60279

RESERVEDELER OG TILBEHØR

Art.nr Betegnelse

72187 Høyre Liten (S)

72186 Venstre Liten (S)

71765 Høyre Medium (M)

72185 Venstre Medium (M)

72184 Høyre Stor (L)

72183 Venstre Stor (L)

29307

STYØENDE MILJØ

Om du noen gang har prøvd et mobiltelefon-
headset i et støyfullt miljø så vet du hvor mye enk-
lere det er å høre hva som blir sagt når du får lydet 
i begge ørene. Med denne løsningen behøver du 
ikke ha så høyt volum på radioen og enda ha god 
hørbarhet. Du kan selvfølgelig også velge å bruke 
ulike typer ørepropper på luftslangen avhengig av 
hvilken type bruk du ønsker.

Ørepropp
for luftslange, støy-
dempende (1+1)

60255

Luftslange, svart
med 2 propper, 

bajonettfeste

29284

Luftslange
med 2 propper, 

for Hi-Def, gjengefeste

29302

Dubbel luftslange
Inkl 2 st lyddempende propper,

FabricLine-kabel

Passer SC20 Passer STP9000-serienPasser SC21

Luftslange
med 2 propper, 

bajonettfeste

29294

For mer info kontakt oss

Sepura sRVM Video monofon

sRVMer er en innovativt utformet monofon med innebygget HD-kamera. Monofonen 
er den perfekte løsningen for å fange og lagre bevis på et digitalt merket og forseg-
letSD-kort, som deretter enkelt kan lastes ned på forskjellige måter. 
   sRVM er optimalisert for bruk sammen med Sepuras håndholdte terminaler SC20/
SC21 og gir doble høyttalerfunksjoner, PTT-knapp, nødknapp og programmerbære 
softkeys lik de på terminalene. Kamermonofonen har et 2,8” display og en rekke 
forskjellige operatørlternativer som gjør den ideelll for uniformerte brukere i et bredt 
spekter av miljøer.
   Bruk en enkel lader eller en multilader for å lade flere enheter samtidig og kombiner 
dette med en smart og kraftfull DEM-programvare (Digital Evidence Management) for 
håndtering av det digitalt merkede bevismaterialet.
   Monofonen har lang batteritid med flere timers kontinuerlig innspilling og tilbyr enkelt 
batteribytte. Enheten er vanntett og støvtett som IP67-standarden, og tåler å brukes i 
alle ulike værforhold og miljøer.
   Monofonene er forberedt på trådløs tilkobling via Bluetooth til Sepuraterminalene der 
støtte for dette vil bli lansert i kommende programrelease for sRVM.

• Spill inn, lagre og del videobevis
• Send og ta imot stemmekommunikasjon
• 3,5 mm lyduttak
• Dock-lader med flere enheter
• Utfør automatisk video- og loggfiler
• Digital Evidence Management (DEM)-plattform

SEPURA SRVM VIDEO MONOFON

DOBBEL LUFTSLANGE FOR BRA HØRBARHET
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BYGG DIN EGEN LØSNING

PRO-PTT Box25
40 mm diameter, 

høy/lav-knapp

71624

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

60288

* Smart sense-funksjon betyr at du kan bruke radioen som en 
vanlig radio om tilbehør ikke er tilkoblet.

1

2
PTT

1
2

PTT

1
2

PTT

PRO-1-Wire 2G adapter 2 x wireless PTT
1-wire for tilkobling av headset inkl 

2 stk trådløse PTT

29574

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

1-wire for tilkobling av headset inkl 2 stk trådløse PTT

29575

Stor PTT
Wireless 2G, stor 

trådløs PTT

29466

Standard PTT
Wireless 2G, stan-
dard trådløs PTT

29467

Velg PTT-løsning             

Det finnes en rekke ulike PTT-alternativer å velge 
mellom til radioen din. Vil du ha en vanlig klassisk 
PTT bør du velge PRO-PTT Box, om du foretre-
kker en finger-PTT kan PRO-2 Wire brukes. Alle 
PTT-enheter har en 2,5 mm beholder som du kan 
bruke et valgfritt tilbehør til.

Din radio

Vår komplette løsning fra Pro-
Equip bygger på at du bruker en 
standardisert 2,5 mm tilkobling-
der du enkelt kan skifte mellom 
ulike mikrofon-/høyttalerenheter.
 1 2

Passer SC20 Passer STP9000-serienPasser SC21
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PRO-Survelliance
luftslange med 
myggmikrofon,
2,5 mm kontakt

29214

PRO-P440 25L
Headset med bom-

mikrofon
2,5 mm kontakt

29640

PRO-LWB 25L
Lettvekt, Noise Can-

celling, bommik.
2,5 mm kontakt

64228

PRO-LWO 25L
Lettvektsheadset,

single, 2,5 mm 
kontakt

72240

Stereoheadset
Hvite gummiprop-

per, 2,5 mm kontakt

60300

Stereoheadset
iPhonetype,

standardpropper,
2,5 mm kontakt

60222

Stereoheadset
Svarte gummiprop-
per, 2,5 mm kontakt

60301

PRO-P320L
Kombiheadset for telefon + radio. 

Inkl. 2 myggmikrofoner, 2,5 mm kontakt

29320

 

Stereoheadset
delbart,

 standardpropper,
2,5 mm kontakt

60280

PRO-Survelliance
C-shell, headset 

inline mik,
2,5 mm kontakt

29226

PRO-Survelliance
Peltorstøpsel for 

headset, inline mik,
2,5 mm kontakt

29228

1

2

3

3 Velg riktig mikrofon-/høyttalerløsning                   

Velg blant et antall lydtilbehør som alle har støpsel på 
2,5 mm kontakt som passer til den valgte PTT-løsning-
en. Fleksibiliteten i systemet gjør at du kan ha ulike 
løsninger til ulike arbeidsoppgaver du har gjennom 
dagen. Du kan også benytte deg av samme lydtilbe-
hør til ulike radioapparater.

PRO-P320 er produktet for de som 
bruker både telefon og radio samtidig. 
Myggmikrofonen finnes i to farger, bei-
ge og svart for å matche klesvalget. 
Headsettet er hvitt.

PRO-U310
Universalslunge for att koble egne ørepropper. 

Inkl. 2 myggmikrofoner, 2,5 mm kontakt

29310

PRO-U310 er en slynge som lar deg 
bruke dine egne ørepropper med radio-
en din. Praktisk om du vil gli inn i ulike 
miljøer, men fortsatt ha kommunikasjon 
gjennom radioen. Myggmikrofonen kom-
mer i 2 farger, beige og svart for å matche 
klesvalget. 

Passer SC20 Passer STP9000-serienPasser SC21

Samtlige produkter nedenfor har 2,5 mm 
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UTSTYR FOR POLITI OG REDNINGS-
TJENESTER M.M.
HIROSE-SYSTEM
Robust løsning for brukere som vil ha mulighet til å enkelt kunne skifte tilbehør, samtidig som holdbarheten er lang. 
   Hiroseadapteret er lett å montere på radioen. Når det sitter på plass kan man enkelt koble til og fra tilbehør med en 
hånd. Hiroseadapteret er en høykvalitetskontakt som kan brukes i tøffe miljøer, noe som gir brukeren en ekstra trygghet. I 
ProEquip-serien finnes det en rekke tilbehør produsert for 12-pinsløsning. Du lager enkelt din egen løsning med hjelp av 
monofoner, headset, PTT-knapper og mer.

29571

Hiroseadapter + 2x wireless PTT, 12-pin
Adapter til STP og SC20 med 2 sth trådløse PTT

Passer SC20 Passer STP9000-serienPasser SC21

PRO-2x Kabel 
For tilkobling av 
ekstra radio med 

Hirose 12-pin

29362

PTT-box
Mediumstor med 2,5 

mm hunkontakt

64325

Stor PTT-box
Robust for Nexus 

Savox

29395

29583

PRO-SP485
Monofon alarmknapp, 

uttak ørehøyttaler

29583

PRO-SP580
RSM funksjons-
monofon, Nexus 
Peltortilkobling

29525

Stereoheadset
iPhonetype, standard-

propper

71194

PRO-P680
 Headset PTT/Mik- 
enhet og luftslange

45503

Stereoheadset 
med gummipropper, 

svart

29496

PRO-2x PTT Box med Hirose 12-pin
Dubbel PTT for 2 radio til samme headset (Peltor 

standard)

29393

Hiroseadapter, 
12-pin

Robust adapter for 
rask tilkobling av 

tilbehør til STP/SC2

29564

 

Samtlige produkter nedenfor har Hirose 12-pol kontakt

sRSM Advanced
Funksjonsmonofon, 
larmknapp, uttak for 

ørehøyttaler

64305

Hiroseadapter, 
12-pin

Kabeltilkobling for 
rask tilkobling av 

tilbehør til STP/SC2

29566

 

Adapterkabel
til Nexus hun

64338

ProEquip Bone-conduction earmic
Øremikrofon for Hirose 12-pin, inkl PTT-enhet

69942
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NEXUS-LØSNINGER

Sepura Ultra RSM
Avancert monofon 
for Peltortilbehør

300-01153

PRO-SP580
 Robust monofon for 

Peltortilbehør

29516

Robust løsning for brukere i kritiske bransjer som enkelt vil kunne skifte tilbehør med fortsatt høye krav til holdbarheten.  Nexus 4-pinsystem har med tiden 
blitt en etablert industristandard som har blitt populær på grunn av sin enkelhet og robusthet.  Den tåler å bli brukt i tøffe miljøer, noe som gir brukeren 
en ekstra trygghet. 
I ProEquip-serien finnes det en rekke tilbehør produsert for Nexus 4-pins-løsning. Du kan enkelt sette sammen en løsning fra ProEquip-serien eller 
bruke eksisterende tilbehør du har med denne tilkoblingen.

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

for Peltortilbehør 

29390

NEXUS-LØSNINGER FOR PELTOR

PRO-1 Wire Adapter 
inkl. 2 x trådløse PTT

for Peltortilbehør

29573

PRO-PTT-BOX
Medium PTT for 

Peltortilbehør 

71626

Passer SC20 Passer STP9000-serienPasser SC21

PRO-U340 
 Headset, Fabric

Line, C/D-shell, Nexus-han

60225

ComTac XPI 
Peltor headset 

med bommikrofon 
Nexus-hane

700037410

PRO-HS780 NXB 
 Robust lettvekts-
headset, Nexus-

hane

72245

HEADSET
Ulike produkter nedenfor har Nexuskontakt

PRO-P440 
Headset med bom-

mikrofon, Nexus-han

29642

Adapterkabel
 Nexus-hun for bruk av 

radioens PTT

Adapterkabel
 til Nexus-han for 

flexheadset

72223

WS PROTac XP Flex
Bluetooth, medhørsel, VOX-styr-

ning og flextilkobling

7100010486

ProEquip Bone-conduction 
earmic

Øremikrofon med Nexus-han

69946

Strupemikrofon
med luftslange,

Nexus-han

29340

64376

Med Peltor WS ProTac XP 
Flex kan man koble seg til en 
Tetraradio via flexkabel eller 
via Bluetooth. Man kan også 
ha mobiltelefonen koblet til 
via Bluetooth samtidig, for 
samtale og musikk når radio-
en er koblet til via flexkabe-
len. VOX-funksjonen finnes 
også tilgjengelig om man ko-
bler radioen til via Bluetooth. 
Medhørsel og DSP (Digital 
støydemping) er også stan-
dard.
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Passer SC20 Passer STP9000-serienPasser SC21

PRO-2x Kabel
PTT-box Hirose. 

6p <=> Hirose 12p

29362

PRO-2x Kabel
PTT-box Hirose.
6p <=> STP/SC

29364

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

29366

PRO-2x Kabel
PTT-box Hirose.

6p <=> Icom M73

29367

ProEquip
Lettvektsheadset,

Nexus-han

72245

ProEquip
Lettvektsheadset

C/D-shell, Fabric Line

29340

Fast radioforbindelse 
til Sepura STP/SC

PRO-2x Kabel
PTT-box Hirose.

6-pol <=> Telefon 3,5mm uttak

29368

Koble en ekstra enhet til din Sepura STP/
SC headsetløsning. Til denne fleksible 
vanntette boksen (IP-67) kan du f.eks. 
koble til Peltorkoblede headset. Klarer 
både dynamisk eller elektretmikrofon.

Du kan selv velge om du vil ha en eller 
to enheter koblet til  headset-løsningen. 
Den faste tilkoblingen går til den primære 
PTT-knappen og den sekundære tilko-
blingen går til PTT-knappen på toppen 
av enheten.

I tilegg til å kunne koble til to radioer til 
samme løsning så kan du også koble til 
en mobiltelefon som sekundær enhet. 
For å gjøre det må du  bruke den se-
kundære PTT-knappen som svarknapp 
til telefonen.

Veldig robust og praktisk løsning for 
dem som bruker både radio og telefon 
i yrkeslivet.

PROEQUIP
2X PTT-
BOKS

2x PTT-boks i ProEquip-serien 
- 2 enheter til samme headset!

Koble in valgfritt lydtilbehør til din PTT-box

Art.nr 29360

Uttak  
Radio eller 

Telefon

2.  
PTT

1.  
PTT

Velg passende kabel

PRO-P440 
Headset med bom-

mikrofon, Nexus-han

29642

ComTac XP 
Peltor headset 

med bommikrofon 
Nexus-han

700037410
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KLICK FAST-FESTE OG VESKER

 Lærveske
robust med belte-

klipps

300-01385

Lærveske
robust for Klick Fast

300-01386

 

Klick Fast-feste
for montering direkte 

på radio

300-00718

Lærveske
robust for Klick Fast

300-00439

Tøyfeste
for montering på 

klær

60295

Belteklips
for hurtigfeste

300-01589

Feste brystklaff
eller belte

71900

Feste for hylster
38/50/60 mm belts-

bredde

71608/71609/71615

Beltedel
lang variant,

høyde 108 mm

60294

           

Beltedel
kort variant,

høyde 78 mm

60292

Skrubart feste
for montering i eks 

kjøretøy

60293

Hurtigfeste 
6-pakke

med 6 ulike modeller

300-00012

Åpen veske
med beltefeste

91018

Feste for veske
for veske eller 

ryggsekk

60306

Feste for styret
for eksempel syk-

kelstyre

60303

Feste for tynn 
veske

stabiliserer radioen

60307

Med Klick Fast System 
montert på radioen din kan 
du bruke en rekke ulike fes-
ter for å henge fast radioen.
Vri og klikk i festet som så er 
sikret i låsestillingen.

KLICK FAST

 Klick Fast-stud
for montering direkte 

på radio

300-01832

Lærveske
med belteklips

300-01915

 Nylonveske
med belteklips

300-01916

Lærveske
med belteklips

300-01917

Belteklips
kort

300-01922

Belteklips
lang

300-01923

Passer SC20 Passer STP9000-serienPasser SC21
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BLUETOOTH®

PRO-BT560 minimonofon
Høysensitiv brusreduserende mikrofon, volumkon-

troll, 8 timers taletid og støtte for 
Bluetooth®-PTT, 3,5 mm uttak for propper/headset 

30313

  

BT-540 og BT-560er smidige Bluetooth®enheter som gir deg en enkel hantering av din radio eller smartphone. 
Enhetene har funksjoner som volumkontroll, USB-lading, mikrofon med høy sensitivitet og støtte for Bluetooth®PTT. 

Enheter for tilkobling mot smartphone eller radio med Bluetooth®støtte

ENHETER MED BLUETOOTH®STØTTE

30510

Enheter med støtte for 2 tilkoblinger 
- smartphone og/eller radio med 
Bluetooth®støtte 

Nighthawk og Interceptorer er profesjonelle Bluetooth®enheter som gir 
deg lang taletid, enkel parring, stabil tilkobling og støtte for Bluetooth®PTT. 
Andre funksjoner inkluderer volumkontroll, komfortabel USB-lading, rettet 
mikrofon for høy følsomhet, robust klipps og fremfor alt mulighet til å kon-
trollere flere kommunikasjonsenheter. Det finnes mange økonomiske forde-
ler med å gå over til ProEquips Bluetooth®enheter. For eksempel å kunne 
slippe upraktiske og tunge enheter å bære på, eller for å unngå at kabler 
setter seg fast eller går i stykker. 

Passer SC20 Passer STP9000-serienPasser SC21

PRO-BT Nighthawk
Høysensitiv støyreduserende mikrofon, 

volumkontroll, 12+ timers taletid og 150 timers 
standby, støtte for Bluetooth®PTT, 3.5 mm uttak 

for propper/headset.

2928629287

Opsjonkabel
Adapter for Peltor 

headset med Nexus 
hane, 3,5 mm kontakt

Passer også andre 
headset/ørepropper 
med 3,5 mm kontakt

PRO-AT35L 
Ørehøyttaler med luft-
slange, bajonettfeste, 

3,5 mm kontakt

PRO-D30L
Ørehøyttaler, juster-
bar bøyle rundt øret, 

3,5 mm kontakt

29049

PRO-C30L
Ørehøyttaler, justerbar 

bøyle bak øret,
3,5 mm kontakt

29047

Samtlige produkter nedenfor har 3,5 mm kontakt

PRO-BT Interceptor
Høysensitiv støyreduserende mikrofon, volum-

kontroll, 20+ timers taletid og 80 timers standby, 
støtte for Bluetooth®PTT, 3.5 mm uttak for prop-

per/headset.

30512
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Samtlige produkter nedenfor har 3,5 mm kontakt

MRX21A2WS6

WS Alert XP 
Bluetooth®, medhørsel og FM-radio

PELTORHEADSET MED BLUETOOTH®STØTTE

Passer SC20 Passer STP9000-serienPasser SC21

7000108543

WS LiteCom Pro III
Bluetooth multipoint

7100010486

WS ProTac XP Flex
Bluetooth®, medhørsel, VOX-styrning og Flextil-

kobling

Adapterkabel
 til STP/SC for 
flexheadset

72232

PRO-BT110 Bluetooth® dongle
adapter for Sepura for tilkobling av 

Bluetooth-tilbehør

30306

Bluetooth® PTT
PTT for tilkobling mot 

BT110 eller Nighthawk 

30520

7100114032

Headset med Bluetooth® for tilkobling med 
smarttelefon eller radio med Bluetooth®støtte. 
Har innebyggd FM-radio og stemmestyrt sen-
defunksjon (VOX). Medhørsel, støydempende-
mikrofon og DSP (Digital støydemping er også 
standard).

Med Peltor WS ProTac XP Flex kan man koble til 
en Tetraradio via flexkabel eller via Bluetooth®. 
Du kan også ha  mobiltelefon koble til samtidig 
via Bluetooth® for samtaler og musikk når radio-
en er tilkoblet via flexkabelen. Stemmestyrt sen-
defunksjon (VOX) er tilgjengelig om man kobler 
til radioen via Bluetooth®. Medhørsel, støydem-
pende mikrofon og DSP (Digital støydemping) er 
også standard.

Bluetooth®adapter med Smart 
Sense for å kunne koble trådlø-
se enheter til Sepura STP/SC20 
eller SC21. Krever ingen ekstra 
programvare i terminalen for å 
fungere. Bluetooth®versjon 4.1 
garanterer en bra, kryptert og 
stabil link. Støtter også trådløs 
PTT.

WS Alert XPI
Bluetooth multipoint headset, medhørsel og 

FM-radio

Headsett med multipoint Bluetooth®tilkobling 
med smarttelefon eller radio med Bluetooth® 
støtte. Med multipoint kan du ha 2 stk enheter 
tilkoblet samtidig (ikke 2 stk radioer). Har inne-
byggd FM-radio og stemmestyrt sendefunksjon 
(VOX). Medhørsel, støydempende mikrofon og 
DSP (Digital støydemping) er også standard.

Peltorheadset med innebyggd kommunikas-
jonsradio (analog eller DMR) for tilkobling innen 
et begrenset område. Du kan også koble til din 
mobiltelefon eller Sepura radio ogidig via Blue-
tooth®. Medhørsel, støydempende mikrofon og 
DSP (Digital støydemping) er også standard.

Enheter med støtte for 2 tilkoblinger - smarttelefon og/eller radio med 
Bluetooth®støtte 

Enheter for tilkobling med smarttelefon eller radio med Bluetooth®støtte.
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CAR-KIT FOR STP OG SC20 OG TILBEHØR

300-00571*300-00657

Handsfre-Kit
for mik+PTT, 3,5 mm 

kontakt

Håndmikrofon
Håndmikrofon-kit, 

kjøretøysinstallesjon

300-00492*

Håndsett
Telefonrør for 

kjøretøysinstallesjon

300-00444*

Monofon
med høyttalere for 

kjøretøysinstallesjon

300-00719

Høyttaler
for kjøretøy, 1 m 

kabel

Car-Kit
Monteringssett for kjøretøy Ekskl. lydtilbehør

300-00797

ØVRIG FOR CAR-KIT

49936

Svanehals-PTT
Fleksibel og bøybar

89230

Holder
for håndmikrofon

300-00082

Kabel
forlengelse for høyt-

taler 5 m

67511

Svanehalsmik
mikrofon ME151

300-00837

Bilmonteringssett
antennetilkobling, 

åpne ender

45446

Knebeskyttelse
for svanehals-PTT

Passer SC20 Passer STP9000-serienPasser SC21

Car-Kit
Monteringssett for kjøretøy ekskl. lydtilbehør
(ingen tilkobling til kjøretøyets datamaskin)

300-01921

Art.nr Betegnelse

300-01384 SC20/SC21 USB-kabel, 1,5 m

300-00419 STP serieportkabel, 1,5 m

300-00972 STP USB-kabel, 1,5 m

Programmerings- og datakabler

DATAKABLER

For mer informasjon om strømforsyning, DC-kabler og annet ladetilbehør kontakt SRS kundetjeneste.

For antenne til 
kjøretøy se av-
snittet Antenner.

300-00085

Handsfre-kit
3.5 mm kontakt, 

3 m kabel

* For funksjonalitet med SC20 
carkit kreves programvare 
SC1.7-004 eller senere.
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MOBILE LADERE OG HOLDERE

For mer informasjon om strømforsyning, DC-kabler og annet ladetilbehør kontakt SRS kundetjeneste.

300-01618

Lader
i metall, låser fast 

radioen

8929389295

Feste
for 2 stk MB-holdere/

ladere

Feste
for 1 stk MB-holdere/

ladere

88274

Natek holder
Adapter for batteri

8927989291

MB-STP holder
Passiv holder for 

kjøretøysmontasje

MB-STP holder
Kjøretøysholder med 

åpne ender

89289

MB-STP holder
Kjøretøysholder med 

sig-kontakt

88278

Natek CL272L
Batterilader for 2 

batterier

300-01959

SC21 Insert
for mobilladere 300-

01618

Frontlist blå, gul, oransje, grønn
Gjør terminalen personlig og enkel 

å identifisere.

700-00029 / 30 / 31 / 32

Frontpanel blå, rød, gul, grønn
Gjør terminalen personlig og enkel 

å identifisere.

45470 / 45471 / 45472 / 45480

Displaybeskyttelse
for SC20 / SC21 / STP

Rengjøringstiks
10-pakk med væske 

i toppen

72269

Veske
for 6 stk radio + tilbehør

91017

Aquapac
vanntett veske

28400

ØVRIG

72279 / 72238 / 72280

 

Farget frontpanel 
Frontpanel blå, gul, rød, grønn, grå

Gjør terminalen personlig og enkel å identifisere. 

700-00866 / 67 / 68 / 69 / 70

8931289311

MB-SC2020 holder
Passiv holder for 

kjøretøysmontasje

MB-SC2020 holder
Aktiv holder, 

sig-kontakt, 11-30V

Passer SC20 Passer STP9000-serienPasser SC21

88277

Natek holdere
Adapter for 2 

batterier

71399

Natek CL271L
Batterilader, strømka-

bel, festebrakett

2-fackledninger
for posisjon lading 
av løse batterier i 

kjøretøy

71265

8931489315

MB-SC21 holdere
Passiv holder for 

kjøretøysmontasje

MB-SC21 holdere 
Kjøretøysholdere med 
cigg-kontakt, 11-30V

48350 / 48348 / 48346

Transportveske 
For lading av 12 stk STP/SC20/SC21
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STØYDEMPING 28dB

MIKROFON/
OMGIVELSESLYD

LEVERES TIL MTP3550/6550
OG SEPURA 

PTT BAPS

NEXUS PLUGG

SPIRALKABEL FOR FLEKSIBILITET

DOBBEL PTT
SEND PÅ ØNSKET TALEGRUPPE
ELLER BEGGE SAMTIDIG

PTT TALEGRUPPE 1

RETNINGSBESTEMT
BOMMIKROFON

VED AVSLUTTET OPPDRAG
BYTT TIL STANDARD
LUFTSLANGE

SLANK UTFORMING
KAN BRUKES MED HJELM

Wireless Communication har levert mer enn
22.000 Sepura radioer til bruk i Nødne�.
Wireless har rammeavtale med PFT for 
levering av aktive og passive hørselvern

NY HØYTTALER
MED HØYERE LYD

INNSATSLEDER
STYR TO SAMBAND EFFEKTIVT

KONTAKT: GJERMUND TORP
MOBIL: 915 97 555
MAIL: GJERMUND.TORP@WIRELESS.NO

MIKROFON/
OMGIVELSESLYD

INNSATSLEDER
STYR TO SAMBAND EFFEKTIVT
Løsningene kan leveres med forskjellige typer hørselvern. For eksempel normal utforming med blåtann og 
mulighet for å koble til telefon, eller slank utforming uten blåtann (som vist på bildet).
 

Ved spørsmål ta kontakt med Gjermud Torp, mobil 915 97 555, mail gjermund.torp@wireless.no
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SepuraPortable kan benyttes som Gateway, Repeater eller kun som mobil radio.
Løsningen bygger på en Sepura SRG3900 med effekt på 10W i både TMO og DMO.

Intern kjøling tillater drift i lukket tilstand. Kofferten er derfor godt 
egnet for å stasjoneres som en gateway eller repeater for å øke 
dekningsområdet.

Batteriteknologi av type Li-Ion sikrer lav vekt, lav selvutlading, 
stabil driftstid samt svært rask opplading.

Alle kontakter sitter lett tilgjengelig i topp av kofferten og er be-
skyttet mot vær og vind. Innebygd GPS antenne.

Alt medfølgende tilbehør har plass i lokket på kofferten.
Tekniske data:

• Mikrofon
• IP67 230V – 12V/132W omformer
• 230V kabel
• Ladekabel med sigarettplugg
• Antenne ½ λ, 5dB Gain - N
• N-Vinkeladapter
• Magnetfotantenne m/ 5m kabel - N

• Driftspenning: 10-32VDC
• Ladestrøm: 7A @ 12V
• Ladetid: Inntil 50 minutter ved helt utladet batteri
• Driftstid: 5-20 timer avhengig av bruk
• Vekt: 10 kg
• Finnes i gul og sort utførelse

Medfølgende tilbehør:

• 10W uteffekt
• Intern sirkulasjonsvifte for kjøling med termostat på 40 grader

celsius.
• Alle kontakter og tilkoblinger er beskyttet mot fukt/vann
• Lav egenvekt grunnet Li-Ion batteriteknologi, ca. 10KG
• Alt nødvendig tilbehør i egen lomme i lokket
• Kan lades fra 10-32VDC og 230VAC
• Batteriindikator
• Høyttaler
• 2-pins kontakt for tilkobling av ekstern høyttaler
• 15 pins D-SUB kan brukes til programmering eller eksternt

kontrollpanel

Egenskaper:

500 Per 1.1.2017 har Wireless levert cirka 
500 Sepura portable til bruk i Nødnett.  
De største kundene er Politiet, og 
Tolletaten. 

Spør oss gjerne om referanser!

SEPURA PORTABLE
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ATEX-Klasse:

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

 

Høyeste ATEX-klassi-
fiserte radio på mark-
edet

• 1 W uteffekt                                              
Gir bra rekkevidde i TMO og DMO.

• Klar og høyt lyd                                
Gir høykvalitets kommunikasjon også i 
støyfulle omgivelser.

• Stor, trykkfølsom tastatur                  
Forenkler også håndtering med store 
handsker.

• GPS og Man-Down alarm                     
Gir økt sikkerhet for brukeren gjennom 
automatisk deteksjon av bevegelse og 
posisjon.

TERMINALER

STP8X-SERIEN

FUNKSJONER I STP8X-SERIEN
• DMO-repeater                                     

Med økt tilbud og pålitelighet DMO for 
stemme- og samtale

• IP67
• WAP-browser og Micro SD-kort          

For økt produktivitet og effektivitet hos 
brukeren

• Stort sortiment av ATEX-tilbehør
• Smartcard”-basert E2E-kryptering

Ved å ta de største fordelene og løsningene 
fra Sepuras terminalserie og tilpasse disse for 
å oppfylle kravene fra ATEX-brukere verden 
over, har Sepura laget en markedsledende 
pakkeløsning.

STP8X oppfyller ikke bare de siste ATEX-/IECEx-stan-
dardene, men gir også brukere innen så vidt forskjellige 
områder som brannvesenet, olje- og gassindustrien, in-
dustriproduksjon, flyplasser og militæret tilgang til akkurat 
de egenskapene og funksjonene som de etterspør.
   STP8X kan brukes i miljøer der det kan være eksplosive 
gasser og støv, hvilket gjør at personalet kan kommunise-
re med hverandre UTEN å sette sikkerheten i fare.
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Antenne STP8X
for 410-430MHz

8 cm

300-00882

       

ANTENNER MONOFONER OG PTT

Monofon
avansert monofon

300-00853

Monofon
avansert monofon 
med Peltorkobling

300-01055

Stor PTT
stor robust PTT

300-00849

BATTERIER OG LADERE

Batteri
1400mAh

300-00910

Batterilader
for 1 batteri

SET775

       

Kjøretøysledning
DC 12/24V

300-00848

       

Batterilader
Kit for lading av 

6 batterier

SET780

       

Sigadapter
for ATEX kjøretøys-

ladere

300-00841

      

HEADSET

Headset
lettvekt med PTT

300-00892

Peltor headset
MT7H79P3E-50
ATEX 230ohm

700147286

Headset
lettvektsheadset med 

bommikrofon

300-00854

Headset
med skallebensmik-

rofon

300-00855

Headset
med hjelmfeste,med 

bommikrofon

300-00850

Strupemikrofon

300-00851

Headset
robust, med bom-

mikrofon

300-00852

Peltor WS ProTac XP
ATEX hjelmfeste,

med bom-mikrofon

700108508

,

Peltor WS ProTac XP
ATEX hodebøyle,

med bom-mikrofon

700108506

STP8X RuSC 
USB-kabel for 

programmering

300-00879

Veske STP8X
robust med Klick Fast

300-00898

Klick Fast feste
Hurtigfeste for monte-

ring på klær

300-00911

Beltedel
Hurtigfeste beltedel 

i lader

300-00912

Skulderrem

300-00900

Belteklips

300-00908

     

Klick Fast Stud
for montering direkte 

på radio

300-00909

VESKER OG HOLDERE

Antenne STP8X
for 380-400MHz

8 cm

300-00883

       

x6
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TERMINALER

SRG3900

Power/
audio

Interface 1 GPS-
Antenne

Interface 2

SRG3900 Mobilenhet - bak

Simcard

SRG3900 Mobilenhet - foran

SRG3900 er en fullt utrustet Tetraterminal med hardware som støtter funksjonene DMO-gateway, DMO-
repeater, PEI-baserte data og Ende-til-Ende-kryptering. SRG3900 har hele 10 watts RF-uteffekt i både DMO- 
og TMO slik at kommunikasjonen mellom brukerne kan opprettholdes også i områder med dårlig Tetradekn-
ing. Dessuten kan SRG3900 brukes for å lage et eget Tetranett der det ikke finnes dekning.

• 10 W uteffekt                                                                  
En av de mest kraftfulle mobile Tetraterminalene på 
markedet.

• Høy funksjonalitet                                                     
Hardwareklar for funksjonene DMO-gateway, DMO-repe-
ater, PEI-baserte data og E2E-kryptering.

• Brukergrensesnitt                                                      
Samme brukergrensesnitt som for Sepuraterminalene 
SC20, og STP9000 underletter integrering med det utsty-
ret som er i bruk og minimerer behovet for utdanning av 
brukere.

• GPS-modul                                                                         

FUNKSJONER I SRG3900
Integrert i transcieveren , med mulighet for støtte for mel-
dingshåndtering i henhold til  NMEA, Sepura Compact eller 
ETSI LIP.

• Nødalarm                                                                          
Fullt konfigurerbar håndtering av nødalarm inklusive alter-
nativer for automatisk mikrofonaktivering, håndtering av 
statusmeldinger og posisjonsrapportering

• Diskret nattmodus                                                                 
For sikker bruk i mørket.

Tetra-
Antenne
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T15 - OPP TIL 100 METER MELLOM 
RADIOENHET OG KONSOLL 
Med Console Extension 100 meter er det mulig å separere Sepura 
SRG radioenheten og konsollen med en avstand på opp til 100 meter. 
To Console Extension koblingsbokser kobles mellom radioenheten 
og konsollen. Radioen plasseres i et separat rom og dermed får man 
interferens på operatørnettstedet. 
Avstanden mellom radioenheten og konsollen forhindrer ikke at Se-
pura standardtilbehøret kan kobles til konsollen. Det samme gjelder 
mikrofon, høyttalere, telefonrør, PTT m.m. 
Kan bestlles med sammenkoblede kabler av ulike typer, for eksempel 
RG223, RG213, RG214 etc. Talutstyr

Console 

extensionboxar

Sepura

SRG

Bordstativ i tre for SCC1 / SCC3
for SRG-serien inkl. 230V strømforsyning, Color 
Console og Peikerlur (radioenhet ikke inkludert )

SET146 / SET149

      

Bordstativ i aluminium
For SRG-serien. inkl Color Console, og HF-mic. 

Spenningsmatte fraSRG. (Radioenhet og forleng-
ingskabel ikke inkludert ). 

64370

       

BORDSTATIV

Klippsantenne
for Tetra. 380-

400MHz. 3m kabel, 
kontakt BNC/m

47078

Magnetfotantenne
for Tetra. 380-400 

MHz. 5m kabel, kon-
takt BNC/m

RAK007

Arial AV1314-L
Dipolantenne 340 - 
440MHz, kontakt N/f 

49168

GP-430 LBN
Antenne 380-480MHz

kontakt N/f

67430

Antennefeste
Veggfeste med bom 

på 55cm / 30cm

67500 / 22112

Bordmikrofon
med PTT-knapp

300-00074300-00075

Fot-PTT
Passer til 45477

300-00076

Headset
med D-sub

Cigkabel 12V
for bordboks

45433

ØVRIG

ANTENNER

For en fast posisjon vil ett bordstativ være en bedre løsning enn en bærbar radio. Velg bordstativ i metall for tøffere miljøer, alternativt 
en løsning i tre for bruk på skrivebord. På framsiden er radioens front lett tilgjengelig sammen med tillhørende telefonrør. Tilkobling for 
strømforsyning, antenne og audiotilbehør finnes. Strømkabel 230V inngår.

Høyttalerforbin-
delse 

for lokal lyd til 
bordstativ

64394

Forlengingskabel
0,5 m (for øvrig leng-

der se side 33)

64359

Marineantenne
Tetra/GPS 

380-400MHz, kon-
takt FME/m

47091

300-00073

             

Desk Mount Unit
For SRG-serien inkl. 220V nettaggregat, Colour 

Console, Peikerhåndsett. Valgfritt tilbehør inklude-
rer: Handset, Fist Microphone, Desk Microphone, 

Headset samt Footswitch PTT



32

MONTERING I KJØRETØY

RADIOENHET SRG3900

5. AntenneKABLER

4. Antenne

2. KONTROLLKABLER

3. MIKROFON/RØR

6. MONTERINGSDETALJER
7. Høyttalere

1. KONTROLLPANEL

Eksempel art.nr 132000201

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

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

2. Ekstra UTSTYR
Larmknapp
DC/DC omvandlare
Relä
Sockel
Säkringshållare

Eksempel art.nr 300-00062

Eksempel art.nr 300-00771

Eksempel art.nr 300-00069

Eksempel art.nr 49959

OVERSIKTLIG MONTE-
RINGSINSTRUKSJON FOR 
KJØRETØYS-
INSTALLESJON
Se detaljer på neste side.

8. BLUETOOTH-Utstyr/HANDSFRE-Utstyr

STRØMKABLER
art.nr 300-00066

G
PS

 a
nt

en
ne

ka
be

l

TE
TR

A 
an

te
nn

ek
ab

el

6. MONTERINGSDETALJER
Eksempel art.nr 300-
01117

BYGG DIN MOBILE LØSNING

MONTERING I KJØRETØY
VELG:
1.  MANØVRERINGSKONSOLL/TELEFONRØRKONSOLL
2.  KABLER MELLOM RADIO OG KONTROLL
3.  MIKROFON OG/ELLER TELEFONRØR
4.  Antenne 
5.  AntenneKABLER
6.  MONTERINGSDETALJER
7.  HØYTTALERE

VALGFRIE ALTERNATIVER:
•  HANDSFREEMIKROFON for tilkobling i manøver-         
    konsoll eller tilkoblingsboks
•  TILKOBLINGSBOKS for tilkobling av data, mik/telefonrør  
    eller handsfre
•  DATAKABEL
•  FARGET FRONTPANEL
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1. KONTROLLPANEL

VIRTUELL KONSOLL
Sepura Virtual Console gir et program-
varebasert alternativ til en fysisk konsoll. 
Det konfigurerbare grensesnittet kan til-
passes til en vilken som helst skjermstør-
relse. Den virtuelle konsollen gir samme 
funksjoner som kontrollpanelet.

HBC2
Kontrollhode, ligner 

STP-serien

300-01057

SRG3900 Color console SCC3
Kontrollpanel med fargedisplay, finnes også i 

vanntett versjon (IP67), ligner SC2-serien

300-01808/300-01815 (IP67)

Art.nr Betegnelse

300-00588 Sepura Virtual Console Cable

600-00025 Sepura Virtual Console software for  PC

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

600-00027 Sepura Virtual Console Lisens for SRG 
(com 2)

SRG3900 Color console SCC1
Kontrollpanel med fargedisplay, 

ligner STP-serien

300-00771

HBC3
Kontrollhode, ligner 

SC2-serien

300-01810

FARGEDE FRONTPANELER

Blå frontpanel
passer SCC1

700-00490

Farget frontpanel
passer SCC3

svart, grå, oransje, gul, blå, grønn

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

2. KABLER OG EKSTRA UTSTYR

Art.nr Betegnelse

300-00067 Separasjonskabel  0,5 m

300-00068 Separasjonskabel  2 m

300-00664 Separasjonskabel  3 m

300-00069 Separasjonskabel  5 m

300-00665 Separasjonskabel  7 m

300-00070 Separasjonskabel  10 m

300-00666 Separasjonskabel  12 m

300-00896 Separasjonskabel15 m

300-00895 Separasjonskabel 20 m

300-00897 Separasjonskabel 30 m

300-00221

Konsollgrensesnittboks
splittboks for å dele en 
grensesnittport i radioen mellom 
kontrollpanelet og kjøretøyets 
data

Separasjonskabel og splittboks Forlengningkabel for Sepura skjøtekabel

Art.nr Betegnelse

64359 Skjøteledning 0,5 m

64360 Skjøteledning 1 m

64356 Skjøteledning 2 m

64361 Skjøteledning 5 m

64362 Skjøteledning 8 m

64363 Skjøteledning 9,5 m

Art.nr Betegnelse

300-00065 D-sub - HD-sub 1,5 m

300-00720 For front SCC - USB 1,5 m

300-00971 USB - HD-sub 1,5 m

300-00774 For front SCC - D-sub 3 m

Programmerings- / PEI-datakabler

Spenningskabler / Strømforsyning

Art.nr Betegnelse

300-00066 DC-kabel 5 m

49862 DC/DC-kalkulator 24-12V, Mascot

73005 DC/DC-kalkulator 24-12V, Alfatronix

49524 Strømforsyning 13,8V DC 10A

48352 Alarmknapp, N/O el. N/C

92294 Trykknapp, svart Momentan  N/O

45400 Alarmknapp HB205, N/O el. N/C

Art.nr Betegnelse

300-00488 RCU-kabel 5 m

300-00375 RCU-kabel 2 m

300-00302 RCU-kabel 0,8 m

45387 Eye Worm-kabel 1,5 m

RCU-kabler
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3. MIKROFONER OG HÅNDSETT

Art.nr Betegnelse

49934 Peikerholder Sepura SRG

49935 Peikerhåndsett Sepura SRG

45359 Skjøteledning 0,27 m

45362 Skjøteledning 1,5 m

49946 Skjøteledning 3 m

45333 Skjøteledning 5 m

45486 Skjøteledning 7 m

Håndsett
ansluts på framsidan 

av SCC

300-00726

Høyttaler/mik
tilkåbles på framsi-

dan av SCC

300-00722

Mik
for AIU-box og SCC 

tilkåbles på baksiden

300-00062

Handset PTT
tilkåbles på baksi-

den av SCC

300-00061
Peikerhåndsett og skjøteledninger 

Nedenfor følger et utvalg av antenner og antennekabler. Kontakt 
Wireless kundetjeneste for hjelp å finne rett antennetype og kabler til 
din installesjon. BNC hun, Tetra           SMC han, GPS

4. ANTENNER

Art.nr Betegnelse

132000200
Antennefot inkl pisk for hullmontering, 
¼-bølgeantenne med GPS, 380-
410MHz FME-kontakt

132000201
Antennefot inkl pisk for hullmontering, 
¼-bølgeantenne med GPS, 406-
440MHz FME-kontakt

Takmontert antenne inkl. pisk Antenner for skjult montasje

Art.nr Betegnelse

47039 Tetra-antenne, selvklebende 3 m 
kabel FME/f

SET152 Tetra, slitesterk pisk antennesats

Art.nr Betegnelse

47077 Puckantenne, Tetra FME/m GPS
FME/f

47076 MC-antenne, Tetra 4 m åpen ende

47078 Tetra-antenne med klippfeste, 4 m

130001117 Glasantenne med utvendig 
pisk, Tetra

Antenner som ikke trenger jordplan

Art.nr Betegnelse

210002227 PRO-ISO-PHY-385/390-S2-N(f)

210002202 PRO-ISO-PHY-385/390-S4-N(f)

Tetra Combiner 2-port, 4-port

Handset
ansluts mot Bord-
stativ i aluminium 

64370

64390

Art.nr Betegnelse

112000072
GPS-antenne, svart med kabel    
0,15 m, FME/m-kontakt

45320 GPS-antenne magnet/
selvklebende  0,5 m SMC/f

45318 GPS-antenne magnet/
selvklebende 0,15 m FME/m

67353 GPS-antenne magnet/
selvklebende     5 m SMC/f

GPS-antenner

Art.nr Betegnelse

132000231 ProFin G2 4G, WiFi, GNSS, GPS

132000247 Antennepisk 380-430 MHz (Rakel)

132000248 Antennepisk 420-470 MHz 

132000243 5m ProFin kabelmatte SMA(f) – 
SMA(m) 6 kabler 9mm diameter

ProFin Multifunksjonsantenne
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Art.nr Betegnelse

45298 Antennekabel lav tap 10 m FME-FME, H155

45302 Antennekabel lav tap 7,5 m FME-FME, H155

45312 Antennekabel lav tap  5 m FME-FME, H155

45366 Antennekabel lav tap 4 m FME-FME, H155

45326 Antennekabel lav tap 2,5 m FME-FME, H155

45496 Antennekabel lav tap 1,5 m FME/f-FME/f, H155

73010 Antennekabel lav tap  RG316, 7 m, for GPS, FME/F-SMC/F

ANTENNEPISK

Antennepisk
406-440MHz

130000218

Antennepisk
370-410MHz

(Rakel)

130000217130000416 130002032130000351

Magnetfot
for midlertidig 

montasje

Antennefeste CX
Rundt for hullmontasje

Antennefeste XG 
combi

For Tetra og GPS

ANTENNEFESTE

5. ANTENNEKABLER

6. MONTERINGSDETALJER

Art.nr Betegnelse

45372 Kjøretøyskassett med glideskinner

45373 Glidesats til 45372

49959 Platefeste

300-00086 Original monteringsplate

82202 Beskyttelsesdeksel

22128 Beskyttelseskasse, metall for SRG

For radioenhet

Art.nr Betegnelse

45331 Vinkelfeste

45457 Feste for panelmontasje

For Peikerhåndsett

Art.nr Betegnelse

300-01117 Sepura Dash Mount pivot

300-00804 DIN monterings-kit

45374 Monteringssett for kontrollkonsoll

45382 Pinneskrue

300-00202 SCC bakre beskyttelsesplate

22077 Montasje for SCC, telefonrør + 
bildeskjerm

22079 SCC bakre beskyttelseslokk 
ubehandlet

300-00784 SCC bakre beskyttelseslokk med 
AMPS hullmønster, inkl pakninger

82204 Monteringskit marint miljø

For frontpanel

Art.nr Betegnelse

45487 Antennekabel lav tap  RG316, 5 m, for GPS, FME/F-SMC/F

45368 Antennekabel lav tap  RG316, 4 m, for GPS, FME/F-SMC/F

45379 Antennekabel lav tap  RG316, 2,5 m, for GPS, FME/F-SMC/F

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

67413 Antennekabel lav tap  RG-316, 7 m, SMA/F-SMC/F

67508 Adapterkabel for GPS SMC/f - FME/m

67085 Adapter FME-BNC/m 
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7. HØYTTALERE

Høyttalere
lav profil med 1 m 

kabel

300-00719

2 x Høyttalere 5'
for innfelt montasje,

levereras i par

84210

Marinehøyttaler
vanntett 12Watt

300-00525

Høyttalere
kraftfull med 3 m 

kabel

300-01837

Forlengings-
kabel

for høyttalere, 5 meter

300-00082

8. HANDSFRE-USTYR

Applikasjonsenhet
MK2 anslut PC, mik,håndrør el handsfre + RCU

300-00217

TILKOBLINGSBOKS

8. BLUETOOTH-UTSTYR

PRO-BT920
Bluetoothbox for fast radio

30316

Installasjonskabel
for tilkobling til 
SRG3900, 2m

30395

Installasjonskabel
for tilkobling til 
SRG3900, 5m

30408 49884

WS Alert XP 
Bluetooth®, medhørsel og FM-radio

30510

PRO-BT Nighthawk
Høysensitiv brusreduserende mikrofon, volum-

kontroll, 3.5 mm uttak for propper/headset.

PRO-BT920 er en Bluetooth®-boks 
for bruk sammen med mobile radio-
apparater. 
Til denne Bluetooth®-enheten kan 
du koble headsetet med innebygget 
støtte for PTT som f.eks. Peltor WS 
headset eller ProEquip Bluetooth 
®headset. Det er også mulig å ko-
ble til et Bluetooth®-headset uten 
PTT-støtte og heller aktivere radio-
ens sendere med en fot-PTT eller via 
en finger-PTT.  
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Handsfre finnes i ulike modeller og med ulike kontakter for tilkobling i kontrollpanelet eller AIU i tilegg til 
tilkobling i carkit, VCI-boks eller AIU.

Art.nr Betegnelse

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 Svanehalsmik 3,5 mm
kontakt, 3 m kabel

Mikrofoner

Art.nr Betegnelse

300-00079 PTT og kort bommikrofon    Hirose-
kontakt 3 m kabel

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

300-00294 Kort bommikrofon Hirose-kontakt, 
3 m kabel

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

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

300-00657 Liten PTT-knapp og kort bommik, 
3,5 mm kontakt, 3 m kabel

Handsfre-kit

Hirosekontakt 3,5 mm kontakt

HEADSET OG BORDMIKROFON

Kontakt oss for mer 
informasjon om hvilke Peltor-
produkter du kan bruke og 
hvilken kobling som passer din 
installesjon.

Headset
uten PTT

300-00075

Bordmikrofon 
med PTT

300-00074

Art.nr Betegnelse

49842 PTT-box SRG for Peltor

700-00212 Adapterkabel D-sub

300-00076 Fotpedal

8. HANDSFRE-UTSTYR

ØVRIG

Art.nr Betegnelse

300-00230 Svanehals-PTT Hirose-kontakt 5 m

49936 Svanehals-PTT 3,5 mm kontakt, 
5 m kabel, gul knapp

49942
Svanehals-PTT 3,5 mm kontakt,      
5 m kabel, for rattmontering

49953
Svanehals-PTT 3,5 mm kontakt, 5 
m, med robust svart knapp

45446 Knebeskyttelse for svanehals-PTT

300-01893 Robust fot-PTT, Hirose-kontakt, 3 m

300-01891 Robust fot-PTT, 3,5 mm kontakt, 3 m

Svanhals-PTT og Fot-PTT

Relékontroll  brukes til f.eks åpning av porter eller fjernstyring av 
utstyr. T8 kan også håndtere driftalarmen fra viktige objekt eller 
sende en aktiv lisens i i relékontroller. T8 kan også brukes i kom-
binasjon med både uttak og innganger. Utstyr levereres ferdig 
pakket og montert på et 19” hylleplan, eller i et veggskap med T8 
og spenningsforsyning

Forberedt for Sepura SRG
Utgangene styres med hjelp av Statusmeldinger. I displayet på 
avsenderradioen kan det f.eks. stå ”Port1”, ”Port8” eller ”Alle Porter” 
som gjør at bruken blir enkel å bruke. 

T8 reléenheten
i veggskap med vedlegg og 

kobling  for Sepura SRG (radio-
enhet ikke inkludert )

       

Art.nr Betegnelse

SET140 8 porter
SET140A 4 in/4 ut
SET140B 6 in/2 ut

       

T8 reléenhet
på et 19” hylleplan med 

vedlegg og kobling  for Sepura
 SRG (radioenhet ikke inkludert)

Art.nr Betegnelse

SET118 8 porter
SET118A 4 in/4 ut
SET118B 6 in/2 ut

T8 TETRA REMOTE CONTROL
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M

DAMM HYTERA
DAMM er et foretak innen Tetrateknologien som le-
vererer basestasjoner og subsystem. DAMM kon-
sentrerer seg på kundens behov og på brukervenn-
lighet. Resultatet er den mest skalerbare, fleksible 
og brukervennlige Tetra-infrastrukturen på marke-
det. Utviklingsprosessen følger de ulike fasene i 
kundens kommunikasjonsprosjekt, for å dra nytte 
av en løsning med svært lave totale eierkostnader.

DAMM har en gedigen bakgrunn som direkteleverandør til ver-
densledende OEM-partners, sertifiserte systemleverandører og 
applikasjonsutviklere, og TetraFlex®-system har under lang tid 
vist seg å ha overlegen funksjonalitet og kostnadseffektihvitet. 
Per nå har DAMM levert mer enn 20 000 radiokanaler til radionett 
rundt omkring i verden, og antallet øker hele tiden.

Hytera Mobilfunk GmbH har utviklet og gjennom-
ført tilpassede løsninger for profesjonell mobilradio 
(PMR) i Tyskland i over 35 år. De er en av verdens 
ledende tilbydere av TETRA- og DMR radiosystem i 
høy kvalitet. 

TETRA-radiosystemet fra Hytera gir alle fordeler og funksjoner 
som finnes i Tetra-standarden, og er en toppmoderne plattform 
som allerede er forberedt på fremtiden. Om du investerer så er 
du sikker, og kan bruke funksjoner som bredbåndsdatatjenester. 
   Det høyverdige og modulære systemet dekker alle krav fra kre-
vende og spesielt sikkerhetsrelaterte brukere - fra mindre nettverk 
til nasjonale nettverk.

TetraFlex® BS421 utendørs-
basestasjon, 1–4 kanaler
IP65-beskyttet og konstruert 
for å monteres i mast, nær an-
tennen. Dette for å eliminere 
tap i matekabelen og senke 
installesjonskostnaden. Den 
lille størrelsen og vekten gjør 
den ideell for mobilinstallesjon 
i f.eks. biler.

Te t raFlex ® BS 418 in -
nendørsbasestasjon, 1–8 
kanaler
En løsning med høy kapasi-
tet som kan levereres med 
opp til 8 kanaler, tilsvarende 
32 tidsluker. Også egnet for 
landsdekkende kritiske nett-
verk.

TETRA basestasjon DIB-R5
DIB-R5 er den seneste gene-
rasjonen av pålitelige og kraft-
fulle basestasjoner av Hytera. 
Den banebrytende TETRA-re-
lease 2 og TEDS-kapasiteten 
gjør DIB-R5 veldig attraktiv for 
alle scenarioer der tilgjenge-
lighet og høyhastighetsdata er 
avgjørende.

PTTconnect - TETRA over LTE
PTTconnect gir deg mulighet 
til å utvide stemme- og data-
kommunikasjon. Utvider  radi-
odekningen gjennom å bruke 
bredbåndsnett for kommunikas-
jon. Gjennom å bruke telefon-
nettverk eller til og med WLAN 
kan du kommunisere med dine 
kolleger langt fra TETRA-radi-
onettverket ditt.
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SoftEquip er samlebetegnelsen på programvarer 
fra VHF Group. Det innebærer alt fra avanserte 
løsninger for operatørsteder til enkle programvarer 
for tekstmeldinger.

SOFTE-QUIP

T30
IP-radio
T30 IP-radio gjør det mulig å 
fjernstyre Sepura SRG i et nett-
verk. 
For aktivering brukes enten et 
bordsete med Sepura SCC-kon-
troll eller en programvare, Virtu-
ell konsoll, som er koblet til det 
interne nettverket (LAN). Dette 
gjør det mulig å kontrollere ra-
dioen på akkurat samme måte 
som om man skulle sitte rett 
fremfor den. Stativet kan kobles 
til headset og fot-PTT om  det 
er ønskelig. 

T800D 
Tetra Dispatcher 
Effektiv operatørstyring av 
terminalflåten.

T800D er en Tetradispatcher 
som bygger på fire moduler. 
De ulike modulene gjør at 
man kan tilpasse ledningsstøt-
ten etter behov. T800D er en 
grunnmodul som kobles direk-
te til en Sepura SRG3900. Med 
grunnmodulen T800D får man 
nesten alle funksjoner som en 
Tetraradio har, og grunninstal-
lesjonen er enkel. T800D fung-
erer like bra i mobile som faste 
ledningssteder.

Panasonics samarbeid med VHF Group betyr at vi 
kan tilby robuste bærbare datamaskiner og slitester-
ke nettbrett til blålysetatene og andre brukere med 
høye krav til kvalitet.

Toughbook CF-20
Panasonic Toughbook CF-
20 setter nye standarder på 
den bærbare datafronten for 
foretaksbruk, med den første 
helt bærbare og holdbare 
datamaskinen med avtagbar 
skjerm. Med en pekeskjerm 
som kan brukes med hand-
sker, batterier som kan byttes 
i drift, opp til 14 timers bat-
teritid, mulighet til kjøretøys-
montasje og portreplikator er 
Panasonic Toughbook CF-20 
et robust arbeidsverktøy.

Toughpad FZ-G1 
Den slitesterke dataplatfor-
men Toughpad FZ-G1 setter 
en ny standard for netbrett 
som kan brukes utendørs. 
Denne Windows 8.1-enheten 
har en kapasitiv multitouch-
skjerm for 10 fingrer, digital 
penn og fleksible konfigurer-
bare porter og kan brukes for 
å vise dokument er og bilder 
i HD-kvalitet. Den fleksible 
konfigureringsporten gir fo-
retaksbrukere alle standard-
portvalg de trenger, i et kom-
pakt, slitesterkt og lett format.

PANASONICSOFT EQUIP
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Sepura Radio Manager er et skalerbart verktøy for 
programmering av radioterminaler som oppfyller 
oglige Sepura-kunders krav, enten kunden er en 
lokal, regional eller nasjonal organisasjon.
 
 
En sentral del av Radio Manager er den kraftfulle databasen som 
brukes for å administrere hele terminalflåten. Rapportfunksjonene 
gir transparens for den enkelte radioenheten og gjør at brukeren 
kan bestemme konfigurasjonen med hjelp av den informasjonen 
som finnes lagret på enheten. 
   Den automatiserte programmeringen gjør at terminaler kan 
oppdateres av alle brukerne uten å måle sendes inn til verksted 
eller tekniker for omprogrammering.
   Sikkerhetskopieringsfunksjonene garanterer datasikkerheten 
og den kontinuerlige driften.

RM2
SEPURA RADIO MANAGER 2

• Programmerer samtlige modeller av Sepura-terminaler 
• Store tids- og kostnadsbesparelser 
• Kontroll og sporbarhet ved terminalprogrammering 
• Programmere flere radioenheter samtidig 
• Støtte for geografiskt spredte programmeringsstasjoner 
• Alle handlinger styres via en sentral database 
• Forbedret intuitivt programmeringsgrensesnitt 
• Automatisk programmering (ingen manuelle tiltak kreves) 
• Fjerndiagnostikk
• Flerspråklig grensesnitt

Oppgrader dine Sepura Nødnett radioterminaler 
via egen fjernprogrammeringsløsning hos deg selv.    
Wireless Communication kan nå i samarbeid med DSB 
tilby en løsning der du enklere og raskere kan få op-
pgradert dine TETRA terminaler.

RPS
REMOTE PROGRAMMING SOLUTION

Hvordan virker det?
• Kunde kobler seg til DSB server via VPN (brukernavn og passord).
 Et dialogfelt for inntasting av kode vises. Kunden får koden
 opplest ved DSB Servicedesk på telefon 69 20 41 51.
• Kundene forplikter seg til å sende BTS/BDO en liste over personer
 og telefonnummer som skal benytte tjenesten.
• Programmeringen kan først startes etter at omprogrammeringen
 er bestilt på vanlig måte (gjennom MyIT) og BTS/BDO har be-
 kreftet at programmeringsfiler er klare på server.
• Opplæring på programmeringssoftware er Wireless 
 Communications ansvar.
Klargjøring av løsning:
• Komplett løsning inklusive Teamviewer adresse og serverlisenser,
 sendes til BTS/BDO for oppsett av VPN forbindelse til
 programmeringsserver.
• BTS/BDO klargjør VPN forbindelse til server.
• BTS/BDO sender programmeringsutstyr til sluttbruker med
 bruksanvisning på VPN oppkobling.

Innhold:
• Pelicase for sikker transport
• Lap-top med software
• RadioManger Client
• 4 stk programmeringskabler
• USB-hub 4 port
• Innholdsfortegnelse / bruksanvsning
• TSA lås



41

PEPLINK 

Peplink tilbyr avanserte nettverksprodukter for mod-
erne kommunikasjonsbehov som øker båndbred-
deen, forbedrer tilførligheten for internettilkobling og 
reduserer kostnadene.

Det er det ledende foretaket innen lastbalansering og VPN-løs-
ninger for nettverk og utvikler rutere med flere WAN VPN-bindinger 
(SD-WAN) og aksesspunkter med industriledende holdbarhet. 

Produktene har et enkelt og intuitivt webgrensesnitt og et bredt til-
bud av funksjoner. Peplinks komplette sortiment omfatter modeller 
for alle foretak og bransjer, og gir en stabil og sikker tilkobling mot 
internett i prinsipp uansett hvor man befinner seg.

INTERCOM

Tydelig og uavbrutt kommunikasjon er for det 
meste et standardkrav for at ulike oppdrag skal 
kunne gjennomføres og at man enkelt og sik-
kert skal kunne kommunisere i kritiske situasjoner. 
Å være i stand til å kunne bruke begge hendene 
i disse situasjonene  kan bety hele forskjellen. 

Vi utvikler avanserte og brukervennlige løsninger som gir våre kun-
der en profesjonell og problemfri kommunikasjon selv under kre-
vende forhold.

Vi tilbyr kommunikasjonssystem basert på tilkoblet overføring, tråd-
løs med Bluetooth-teknikk eller vanlig VHF/UHF-basert teknikk. 
Hver og en har sine egne fordeler. 

Mobile rutere Headsett-interfaceIntercom-system Vanntett headsett

REMOTE PROGRAMMING SOLUTION
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Sepuras terminaler har flere unike grunnfunksjoner 
som standard, men det innebærer ikke at det ikke fin-
nes behov for ytterligere smarte funksjoner i radioen. 

Sepura er en av de ledende leverandørene i Tetrabransjen og kom-
mer alltid med nye innovative funksjoner som gir brukeren sikker 
kommunikasjon i alle situasjoner.    

Utover alle smarte grunnfunksjonene i terminalen så kan man dess-
uten utvide med flere funksjoner for de brukerne som har ekstra be-
hov, vi kaller dette for Sepura Smarte Lisenser.

Sepura Smarte Lisenser er en engangskostnad som er koblet
til hver termina, dette gjøres via terminalens TEI-nummer.

Det smarte er at man bare behøver å betale for de ekstra
funksjonene man har behov for, f.eks. om man trenger  DMO- 
repeater i en Sepura SRG3900.
 
All programmering og lisenshåndtering i Sepuras terminaler
administreres av Sepura Radio Manager 2. 

Art.nr Lisensnavn Art.nr Lisensnavn

600-00008 STP/SRH  Repeater - Aktiverer repeaterfunksjon på 
STP og SRH serier, og mulighet til å delta i samtaler

600-00267 SC20/SC21 User safety Pakke – Aktiverer Man-Down 
(automatisk bevegelsesklaralarm) og alenearbeidsfunksjon

600-00009 SRG DMO Repeater – Aktiverer repeaterfunksjon på 
SRG3900 og med mulighet for å delta i samtale

600-00269 SC20/SC21 Callout – Aktiverer utalarmering i henhold 
til ETSI 

600-00026 SRG Virtuell Consol – Aktiverer mulighet for program-
varekontroll på SRG3900

600-00271 SC20/SC21 Data Pakke – Aktiverer datatjenester som 
bildevisning, Multislotdata og WAP

600-00031 STP Man Down – Aktiverer automatisk bevegelseskla-
ralarm på STP-serien

600-00275 SC20/SC21 Application Deployment Pakke - Aktiverer 
utvidede funksjonsmuligheter som: SDA, Softkey via AT, 
Statusutløst fjernstyrning via SPP osv 

600-00033 SRG Line level audio - Fast lydnivå på SRG3900 600-00290 SC20/SC21 E2E AES256 – Kryptering i henhold til AES256

600-00034 SRG/STP Sectra E2E – Aktiverer mulighet til å bruke 
Sectra Smard Card krypto

600-00295 SC20/SC21 E2E Tamper (AES256) – Beskyttet mot  ma-
nipulering av kryptografiske nøkler

600-00037 AT Softkey – Aktiverar mulighet for å bruke softkey 
funksjoner via AT kommandoen

600-00298 SC20/SC21 Sectra E2E - Sectra E2E – Aktiverer mulighet 
for å bruke Sectra Smard Card krypto 

600-00073 SRG/STP Callout – Aktiverer utalmermering i henhold 
til ETSI på STP- og SRG-serien

600-00347 Status profile by talkgroup - Statusprofil avhengig av 
valgt antall gruppeer

600-00102 SDS Image Push – Aktiverer mulighet for å vise bilder 
direkte på displayet

600-00348 Network selection by talkgroup - Automatisk nettverk-
sendring avhengig av den valgte tallgruppeen  

600-00103 SRG/STP Premium application pakke – Aktiverer 
utvidede funksjonelle muligheter i SDA applikasjonen

600-00349 DMO/TMO selection by talkgroup - Automatisk bytte 
mellom DMO/TMO avhengig av den valgte tallgruppeen

600-00247 SC20/SC21 Enginering pakke – Aktiverer service 
meny

600-00350 Reset to default setting – Tilbakestiller radioen til fabrik-
kinnstillingene

600-00249 SC20/SC21 Class 3 RF – Høy sendereffekt 600-00351 Preferred & Fixed LA – Gir mulighet for å programmere 
radioen for faste eller avhengige basestasjoner

600-00253 SC20/SC21 Bluetooth – Aktiverer Bluetooth 600-00352 Gjenvalgsmeny på STP og SRG – Gir mulighet til å få 
gjenvalgsmeny lignende SC20/SC21 på STP og SRG

600-00255 SC20/SC21 Wi-Fi - Aktiverer Wi-Fi 600-00353 Juster DMO strømutgang fra MMI – Gir brukere mulighet 
til å justere radioens strømutgang i DMO

600-00261 SC20/SC21 DMO Repeater – Aktiverer repeaterfunk-
sjon med og mulighet for å delta i samtaler

600-00354 SRG/STP SC20/SC21 Air Interface Migration –  
Aktiverer mulighet til å bruke tjenesten ISI

600-00876 STP/SC20/SC21 – Lydprofil for tilbehør 600-00373 STP/SC20/SC21/SRG – Posisjonsrapportering og falsk 
avstenging

SEPURA SMARTE LISENSER
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TEKNISKA DATA

Dimensjoner og vekt
• Høyde: 133 mm 
• Bredde: 61 mm (54 
mm) 
• Dybde: 32 mm (stan-
dard batteri) 
• Dybde: 37,5 mm (høy-
   kapasitetsbatteri)
• Vekt m. standardbatteri  
  <250g
• Vekt m. høykapasitets-
batteri <275g

Strømforsyning
• 7.4V (nominell) LiPo      
  batteripakke
• Intelligent batteristatus
• Standardbatteri
• Høykapasitetsbatteri

Frekvensbånd
• 380-430MHz 
• 407-473MHz   

Produktytelse 
• IP67 Støv- & vann- 
beskyttelse 
• Shock, Dropp &     
   Vibrasjon ETS300 019
• Audioeffekt - >1 Watt
• Stor språkstøtte 
• Drifttemp. -20°C til     
  +60°C 
• Lagringstemp. -40° 
   til +85°C

Datatjenester 
• Statusmeldinger
• SDS-meldinger
• Kretsformidlende  
  datasamtale
• Pakkedata
• Datalagring av tekst-     
  meldinger 

Dimensjoner og vekt
Radioenhet
• Vekt 980g
• Mål B 178 x H 49.75 x  
  D 126.2 (mm)
Manøverenhet SCC
• Vekt 220g
• Mål B 185 x H 58 x D  
  33 (mm)

Sikkerhet
•  ”End to End”-arkitektur 

med manipuleringsbe-
skyttelse

•  Integrert ”End-to-
End” og software kan 
aktiveres

• Innebygget smartcard  
 kortplass

Frekvensbånd
• 380-430 MHz
• 407-473MHz

Repeatertjenester 
• Repeterer DMO-samta-
le og tonesignalisering
• Repeterer SDS og     
  statusmeldinger på     
valgt gruppe
• Utsending av tilstede-
værelsessignal

Datatjenester
• Statusmeldinger
• SDS-meldinger
• Kretsformidlende  
  datasamtale
• Pakkedata
• Datalagring av tekst-     
  meldinger 

SRG3900STP9000/9100/9200
Dimensjoner og vekt
• Høyde: 139 mm 
• Bredde: 61 mm (54 
mm) 
• Dybde: 44 mm (stan-
dard    batteri)

Strømforsyning
• 7.4V (nominell) LiPo      
  batteripakke
• Standardbatteri 
-1400mAh

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

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

Produktytelse 
• IP67 Støv- & vann-     
  beskyttelse 
• Shock, Dropp &     
   Vibrasjon ETS300 019
• Audioeffekt - >1 Watt
• Stor språkstøtte 
• Drifttemp. -20°C til     
  +55°C 
• Lagringstemp. -40° 
   til +85°C

Datatjenester 
• Statusmeldinger
• SDS-meldinger
• Kretsformidlende  
  datasamtale
• Pakkedata
• Datalagring av tekst-     
  meldinger 

STP8X100/8X000
Dimensjoner og vekt
• Høyde: 122,5 mm 
• Bredde: 60 mm (54 
mm) 
• Dybde: 27 mm (stan-
dard    batteri)
• Dybde: 31,5 mm 
   (høykapasitetsbatteri)
• Vekt m. standardbatteri  
   <194 g
• Vekt m. høykapasitets 
       batteri <220 
g

Strømforsyning
• 7.4V (nominell) LiPo      
  batteripakke
• Intelligent batteristatus
• Standardbatteri
• Høykapasitetsbatteri

Frekvensbånd
• 380-430MHz
• 403-470MHz 

Produktytelse 
• IP65           
  Støv- & vannbeskyttelse 
• Shock, Dropp &     
   Vibrasjon ETS300 019
• Audioeffekt - >2,7 Watt
• Stor språkstøtte 
• Drifttemp. -30°C til     
  +65°C 
• Lagringstemp. -40° 
   til +85°C

Datatjenester 
• Statusmeldinger
• SDS-meldinger
• Kretsformidlende  
  datasamtale
• Pakkedata
• Datalagring av tekst-     
  meldinger 

SC21
Dimensjoner og vekt
• Høyde: 139 mm 
• Bredde: 61 mm (54 
mm) 
• Dybde: 32 mm (stan-
dard    batteri) 
• Dybde: 38 mm (høy-
   kapasitetsbatteri)
• Vekt m. standardbatteri  
  <241g
• Vekt m. høykapasitets 
      batteri <266 
g

Strømforsyning
• 7.4V (nominell) LiPo      
  batteripakke
• Intelligent batteristatus
• Standardbatteri
• Høykapasitetsbatteri

Frekvensbånd
• 380-430MHz
• 403-470MHz  

Produktytelse 
• IP65, IP67, IP68        
  Støv- & vannbeskyttelse 
• Shock, Dropp &     
   Vibrasjon ETS300 019
• Audioeffekt - >2 Watt
• Stor språkstøtte 
• Drifttemp. -30°C til     
  +65°C 
• Lagringstemp. -40° 
   til +85°C

Datatjenester 
• Statusmeldinger
• SDS-meldinger
• Kretsformidlende  
  datasamtale
• Pakkedata
• Datalagring av tekst-     
  meldinger 

SC20

AIM Norway
Alta Kraftlag
Aker BP AS
Archer AS
Avinor
Brann
CocaCola
ConocoPhillips
Dalane Energi
DNK
Domstolene i Bergen
Domstolsadministrasjonen
ExxonMobil
Falck redningstjeneste
Forsvaret
Forsvarsdepartementet
Fred Olsen Renewables
Geilo Skisenter
Hafjell Skisenter

NOEN KUNDER AV WIRELESS COMMUNICATION!
Hafslund Nett
Hafslund Produksjon
Hafslund Varme
Helgeland Kraft
Helse Driftorganisasjon
HIAS IKS
IKM Konsernet
Kongsberg Maritime
Kongsberg Seatex
Kongsvinger Kommune
Kvikne-Rennebu Kraftlag
Kvitfjell Alpinsenter
Maersk Drilling Norge AS
Mattilsynet
Myrkdalen Alpinsenter
Nordlandsnett AS
Norges Cykleforbund
Norges Vassdrags- og Energidi-
rektorat

Norsk Folkehjelp
Norske Redningshunder
NTE Nett AS
Orkdal Energi
Oslo Vann og Avløp
Oslo Universitetssykehus
Politiet
Radiumhospitalet
Randaberg Kommune
Rikshospitalet
Rovernes beredskapsgrupper
Røde Kors
Røldal Skisenter
Salmar
Sandnes Kommune
Schlumberger
Sira-Kvina Kraftselskap
Sjøredningstjenesten
Skistar - Hemsedal

Skistar - Trysil
Sogn og Fjordane Energi
Sola Kommune
St. Olavs Hospital
Stangeland Maskin AS
Statens Strålevern
Statens Vegvesen
Statkraft
Statnett
Stavanger Kommune
Subsea 7
Sunnfjord Energi
Teekay Shipping
Titania Gruver
Tollverket
Troms Kraft
TrønderEnergi Kraft AS
TrønderEnergi Nett AS
Ullevål Sykehus
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VHF Group er en av Nord-Europas ledende aktører innen 
radiokommunikasjon og har hovedkontor i Oslo.  Fokus 
for konsernet er radiokommunikasjon. Konsernet har ett 
heldekkende partnernett i Norge, Sverige, Danmark og 
Finland samt eksklusive samarbeidspartnere iIsland og 
Baltikum - noe som gir stor fleksibilitet og enkelhet for deg 
som beveger deg over landegrensene. 
   
VHF Group er et vekstorientert konsern med egen kom-
petanse innen markedsføring, utdanning, service, support, 
logistikk, IT og administrasjon. Vi jobber med globale og 
sterke varemerker som vi tilpasser våre kunders spesifikke 
behov. Denne strategien har gitt oss en stabil økonomisk 
plattform og dermed mulighet for å videreutvikle vårt kon-
sept for framtiden.
   
Våre ledende leverandører og viktigste kontakter omfatter 
bl.a. Sepura, Damm, Procom, Panasonic, Peplink og ja-
panske Icom, der vi også har generalagenturet i Norden. 
   
Vi samarbeider nært med alla disse leverandørene og som 
ett resultat av dette har vi tillgang til såvel bra produktstøtte 
som feedback fra markedet. Dette innebærer også at vi 
utfører garantiservice for Icom og Sepura. Dette gir oss 
spisskompetanse på våra produkter hvilket gjør at vi kan 
holde en meget høy supportgrad til våre kunder.
   
Vår sterke organisasjon og kompetanse i kombinasjon 
med ett heldekkende partner- og leverandørnettverk gir 
oss en framskutt posisjon på det nordiske markedet.

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 
post@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

Forhandler

GRØNLAND

����FÆRØYENE

ISLAND

Land i VHF Group 
Eksklusive avtaler med VHF Group

VHF Group Regionion

GRØNLAND

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


