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INDHOLD
Icom Inc. producerer trådløse kommunikationsprodukter og har 
hovedkontor i Osaka, Japan. Icom blev etableret i 1954 og har 
en lang historie som en pålidelig producent af landmobilradio, 
amatørradio, marineradio, navigationsprodukter, flyradio og 
modtagere.
   Icom er et usædvanligt eksempel på en producent, der har valgt 
ikke at overføre produktionen til lavprislande. Icom har valgt at 
beholde 100% af sin produktion i Japan.
   Icom er i dag et velkendt mærke og sælger sine produkter i mere 
end 80 lande verden over. Virksomhedens landmobilprodukter 
bruges af mange virksomheder og organisationer rundt om i 
verden, som f.eks Forsvarsministeriet og Marine Corps i USA.
  

ICOM
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INDHOLD

DET BEDSTE AF
2 VERDENER
Egenskaber fra radiosystem     
Fra radiosystemmarkedet kommer funktioner som opkaldsprioritet (af-

brydelse af igangværende opkald), individuelle eller gruppeopkald (selv i 

fuld dupleks) og hurtig og let kommunikation i forskellige stemmegrupper. 

Radioen bruger Telias lukkede netværk, hvor der ikke foretages opkald via 

internettet, hvilket giver sikker kommunikation. Radioen er dedikeret til 

kommunikation (ingen spil eller Facebook) og tilpasset til robust brug i bar-

ske miljøer. Icom's LTE-radio har også et stort udvalg af robust tilbehør.

Egenskaber fra mobilsystem     
Fra mobilsystemmarkedet kommer andre funktioner som usædvanlig god 

dækning og rækkevidde, højt stabilitet, konstant voksende infrastruktur, 

og evnen til at kommunikere frit på tværs af landegrænser. Derudover er 

der ikke behov for egen investeringer i infrastruktur.

Icoms LTE-radiosystem
Icom's LTE -radiosystem er en løsning baseret på gennemprøvet teknologi 

fra det japanske marked. Systemet har i Japan over 110.000 brugere og 

har kørt i mange år. Systemet har  været det eneste af sin slags og vist sig 

at være meget robust og pålideligt.

Systemet er designet til, at radiobrugere kan bruge et mobiltelefonnetværk 

som en infrastruktur til kommunikation. Når du bruger et sådant netværk, 

muliggør dette funktioner, du ikke kan få i et normalt radionetværk såsom 

ekstraordinær lydkvalitet og radiodækning.

FRI TALE I HELE EUROPA
Med Icom LTE radio har du ubegrænset adgang til Telias netværk i hele 

Norden samt roamingaftaler med en række operatører i resten af   Europa.

Licensfrit radiosystem
Der kræves ingen licens, da Icoms LTE-enheder ikke bruger det 

konventionelle radiospektrum. Dækning leveres af 4G / LTE- og 3G 

netværket, så der tilføjes ingen licensansøgningsformularer eller 

licensgebyrer. Radiosystemet er placeret på en helt sikker server 

i Sverige.

DÆKNINGSKORT
Telias mobilnet i Danmark

Telia er en international koncern med rødder fra 1850'erne og 

har sine egne mobilnetværk i de nordiske og baltiske lande. 

Telias mobilnetværk har mere end 4.000 antennepositioner, 

som vi løbende optimerer og udbygger. Telia er i gang med 

udrulningen af 5G netværket. Vi har lagt en intelligent udrul-

ningsplan, der sikrer, at de største byer kommer på netvær-

ket i første omgang, og at resten af Danmark følger lige efter. 

Ifølge planen vil 75% af danskerne have 5G dækning med Te-

lia inden udgangen af 2022.

TELIAS INFRASTRUKTUR

Telia var den første i verden 

med et kommercielt 4G / 

LTE-netværk allerede i 2009 

og er i dag verdens førende 

inden for 4G / LTE og har i dag 

et ultramoderne landsdæk-

kende netværk. Telia og dets 

partner Ericsson har haft den 

første live-forbindelse i Euro-

pa baseret på den kommende 

5G-teknologi, som garanterer 

fremtidssikret kommunika-

tion.
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SAMMENLIGN LTE-RADIO MED ANDRE

LTE-RADIO ANALOG RADIO
Fordele   
• Høj sikkerhed

• God lydkvalitet

• Full Duplex i gruppe

•Uovertruffen dækning

•Let betjening

• Prioritet i systemet

Ulemper     
• Egen standard 

• Virker ikke uden

   infrastruktur

 

Fordele    
• Enkel løsning

• Enkel kommunikation

• Åben standard 

• Prisbillig

Ulemper     
• Ingen prioritet 

• Lav sikkerhed

• Kort rækkevidde 

Fordel     
• Høj funktionalitet 

• Multifunktions produkt  

• God dækning  

Ulemper     
• Ingen prioritet

• Kun simplex

• Høj forsinkelse

• Kompleks håndtering

• Lav sikkerhed

• Ingen standard

 

LTE-RADIO vs ANALOG RADIO vs SMARTPHONE APPLIKATION

Der er selvfølgelig både fordele og ulemper ved alle typer radiosystemer. LTE-radioen vil være meget interessant for mange

virksomheder, læs tabellen herunder og se, om LTE-radioen er noget, der passer til din virksomhed.

PoC APPLIKATION*

* Refererer til radiokommunikationsløsning via mobiltelefon
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SAMMENLIGN LTE-RADIO MED ANDRE

   

Kompakt og smidig På trods af sin størrelse er den kompakte IP501H en 
kraftfuld radio fyldt med avancerede funktioner. Radioen håndterer både sim-
plex og fuld dupleksopkald som en almindelig telefon og derudover også kon-
ferenceopkald i store grupper, hvilket er unikt for en kommunikations-radio. 
IP501H er kun 95 mm høj og vejer 240 gram og er en af   de mindste profes-
sionelle radioer på markedet.

Lille, let og kraftfuld Radioen vejer kun 240g (inkl. batteri og antenne).

IP67 og MIL-STD-810 IC-IP501H er bygget til at modstå en vanddybde på 1 
meter i 30 minutter og er støvtæt i henhold til IP67 specifikationerne. Radioen 
opfylder også MIL-STD-810 specifikationerne.

Fantastisk lydkvalitet i forhold til alternative radiosystemer er lyd-
kvaliteten i Icom's LTE -system ekstremt højt, takket være en bredbåndskanal 
og en moderne vokoder.

Indbygget Bluetooth® med let parring med de fleste headset på markedet 
og understøtter Bluetooth® PTT -protokoller.

Alarmknap, ManDown & GPS Radioen er forberedt på at håndtere nød-
situationer med en alarmknap og ManDown, som giver ekstra sikkerhed for 
lone worker. Kan sende alarmer med position på flere forskellige måder.

Medfølger som standard Batteri, hurtiglader, AC-adapter, bælteklips og 
standardantenne.

• Telia 3G/4G infrastruktur 

• Radioen er kompakt (95x59x26) og har en lav vægt (240 g)

• Vandtæt iht. IP67 (1 m dybte i 30 min)

• Vibrator, Bluetooth (Peltor PTT-support), ManDown & GPS

• Håndterer individuelle og gruppeopkald i fuld duplex, selv uden tilbehør

• Faste omkostninger til gratis opkald i hele Europa

• Opkaldsprioritet (afslut opkald)

• Arbejder i et lukket netværk, ingen trafik over internettet

• Håndterer 500 adresser, individuelt, gruppe, stemmegruppe eller telefon

• Kan håndtere alarmer (egen alarmknap) og prioritet i systemet

EGENSKABER IP501H

VE-SP1 er en ny løsning, der muliggør et konferen-
ceopkald til din stemmegruppe. Kan let bruges på 
et kommandocenter til at styre en gruppe brugere i 
felten. IP501H-radioen er placeret i bordstativet, som 
derefter også oplader radioen. En ekstern mikrofon er 
tilsluttet VE-SP1 for god lydgengivelse.

VS-SP1
KONFERANSEHØJTALER

IP501H
Icoms nye unikke radioer er udviklet til at drage fordel af de 

bedste funktioner i to forskellige verdener. IP501H er en radio, 

der bruger Telias 3G / 4G-netværk som infrastruktur, hvilket be-

tyder, at så længe der er dækning, kan du ringe fra nord til syd, 

vest til øst og alt derimellem. Ganske enkelt kommunikation 

uden grænser , men med mange fordele ved klassisk kommu-

nikationsradio.

Varenr.: 90-I-IP501H
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Velopak er et cykelbudfirma i Århus, der har 
eksisteret siden 2011. Det hele startede som 
en enkeltmandsvirksomhed, men i dag har 
virksomheden 10 ansatte og 10 ladcykler. Ve-
lopak opererer i øjeblikket kun i Århus, hvor de 
har omkring 300 virksomhedskunder.

De leverer hovedsageligt til advokatfirmaer, 
revisorer og catering. Andre kunder er for 
eksempel NIRAS, Danica Pension og DHL, 
som er deres største kunde. Udover pakker og 
forplejning leverer Velopak også breve og an-
befalet post. Hver cykelkurér har op til 20 stop 
i timen, hvilket stiller store krav til en stabil og 
pålidelig kommunikation mellem den enkelte 
bud og centralen.

Virksomheden Velopak ønsker at bidrage til 
et bedre og mere bæredygtigt bymiljø og har 
en vision om et mere bæredygtigt samfund. 
Derfor sker al levering via ladcykler, og hver 
cykel kan bære op til 100 kg. Velopak måler 
CO2 udledning, og med hver ordre modtager 
kunden oplysninger om, hvor meget CO2 de 
har sparet frem for levering i bil.

Velopaks behov og ønsker

Tidligere benyttede Velopak sig af en ”walkie 
talkie” app til deres mobiltelefoner for at kom-
munikere med deres cykelbude. Løsningen 
var gratis, men det virkede ikke optimalt, da 

telefonerne ofte blev kolde og våde, afhængigt 
af vejret. Velopak prøvede herefter forskel-
lige andre alternative produkter og løsninger, 
men ingen af dem levede op til deres behov og  
ønsker om hurtig og stabil kontakt mellem 
cykelbude og back-office.

Vores løsning  

En tidligere ambulanceredder anbefalede 
Velopak at kontakte Northcom, og sammen 
gennemgik vi deres behov og ønsker. Her kom 
vi frem til, at en Icom LTE-radio ville være et 
godt match. Icom IP501H radioen er en PoC 
(Push to Talk over Cellular) radio med ind-
bygget simkort forbundet til et lukket og kryp-
teret datanetværk fra Telia. Derfor fungerer 
radioen på samme måde som en mobiltelefon 
med samme fordele. Icom LTE-radioen har en 
kompakt størrelse og god lydkvalitet samt giv-
er god dækning og rækkevidde. Abonnementet 
giver ubegrænset adgang til Telias net i hele 
Norden.

Via radioen kan der føres individuelle sam-
taler samt gruppesamtaler i fuld duplex, og 
kommunikationen er krypteret. Icom IP501H 
er støv- og vandtæt i henhold til IP67, dvs. ned 
til en meter i op til 30 min. Velopak bestilte i 
første omgang fem LTE-radioer til brug sam-
men med en dispatcher. Dispatch softwaren er 
web-browser baseret og viser cykelbudenes 

rute via en mobiltelefon. Al mundtlig kommu-
nikation foregår via LTE-radioerne, så budene 
kan koncentrere sig om hurtig og sikker 
aflevering.

Radioen sidder oppe ved skulderen på cykel-
buddets taske og er derfor let tilgængelig. 
Både at lytte på og at kalde fra. Det kræver blot 
en enkelt hånd for at kontakte back-office. Ra-
dioen kører kun på en kanal.

Erfaringer og ambitioner for fremtiden

Velopak har været og er fortsat meget glade 
og tilfredse med vores løsning med de stabile 
Icom LTE-radioer. I dag er de oppe på syv ra-
dioer, som er i brug hver dag. De har tidligere 
prøvet forskellige løsninger, men selvom de 
var billigere, var de ikke bedre. LTE-radioerne 
er en vigtig del for at kunne drive service. Ve-
lopaks kunde DHL opdaterer tit ruterne, og 
her kan back-office nemt og hurtigt give det  
enkelte cykelbud opdateret information over 
den nye rute. ”Da vi fik anbefalet Northcom, fik 
vi at vide, at det virker bare – og det gør det. Vi 
er meget tilfredse med vores radioløsning fra 
Northcom” udtaler Pernille Lundholm, Med-
ejer af Velopak. Det er Velopaks ambition på 
sigt at blive landsdækkende og kunne levere til 
Aalborg, Odense og København via tognettet.

ÅRHUSIANSK CYKELBUDSFIRMA 
VELOPAK ANVENDER LTE-RADIO
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IP730D/740D
IP730D / 740D er en hybridradio til både lokal- og landsdæk-

kende kommunikation. Radioen håndterer både analog kom-

munikation på UHF eller VHF-båndet og LTE-kommunikation 

på samme tid.

Dual-mode Radioen kan modtage opkald fra en LTE-radiogruppe og analoge 
opkald på samme tid. Lyden blandes i radioen, hvis der kommer to opkald på 
samme tid. Du kan trykke enten på hoved-PTT for et LTE-opkald eller på den 
sekundære PTT-tast for at sende på analog kanal. Hvis det er nødvendigt, kan 
du trykke på de primære og sekundære PTT-taster for at tale med to grupper 
på samme tid.

Bridge funktion Bridge-funktionen videresender modtaget IDAS digital 
lyd til LTE-radiogruppen, mens LTE-radiosamtaler overføres til IDAS-grup-
pen. Denne funktion er nyttig, når der kommunikeres uden for LTE-ser-
vicedækningsområdet med en IDAS-radio eller midlertidig tværbåndsfor-
bindelse mellem to IDAS-radiogrupper ved hjælp af forskellige frekvenser 
eller kanaler.

Radioen har to PTT-knapper, den primære PTT-tast og den anden 
sekundære PTT tast. Du kan bruge den ene til LTE-kommunikation og den 
anden til en analog kanal. Sub-PTT-knappen giver gnidningsløs skift mellem 
at tale på LTE og IDAS / analoge kanaler.

Indbygget Bluetooth® med nem parring med de fleste headsets på  
markedet og understøtter Bluetooth® PTT-protokoller.

Fantastisk lydkvalitet Sammenlignet med alternative radiosystemer er  
lydkvaliteten i Icom's LTE+++++++-system ekstremt høj takket være en bred-
båndskanal og en moderne vocoder.

Medfølger som standard Batteri, bælteklips og standardantenne.

• Samme funktioner og brugergrænseflade som IP501H

• Hybridradio VHF + LTE eller hybridradio UHF + LTE

• Vandtæt i henhold til IP67

• Indbygget Bluetooth® V4.2 og GPS

• 1500 mW højttaler

• Stort udvalg af robust tilbehør

• Optagelsesfunktion (4min)

EGENSKABER IP730D/740D

Varenr.: 90-I-IP730D

Varenr.: 90-I-IP740D
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• Telia 3G/4G infrastruktur

• Radioen er kompakt (125x29x156)

• Ethernet port for datakommunikation

• Bluetooth® (Peltor PTT-support) og GPS

• Håndterer individuelle og gruppeopkald i fuld duplex

• Faste omkostninger til gratis opkald i hele Europa

• Opkaldsprioritet (afslut opkald)

• Arbejder i et lukket netværk, ingen trafik over internettet

• Håndterer 500 adresser, individuelle, gruppe-, stemme- eller telefonopkald

• Kan håndtere alarmer (egen alarmknap) og prioritet i systemet

EGENSKABER IP501M

IP501M

Samme brugergrænseflade som Icom IP501H Ligesom IP501H 
har IP501M den samme intuitive brugerflade. Det giver organisationer 
mulighed for at få en blanding af håndholdt og permanent installeret 
uden at skulle lære at håndtere forskellige produkter.

Indbygget Bluetooth® med nem parring med de fleste headsets på 
markedet og understøtter Bluetooth® PTT-protokoller

Fantastisklydkvalitat Sammenlignet med alternative radio- 
systemer er lydkvaliteten i Icom's LTE-system ekstremt høj takket 
være en bredbåndskanal og en moderne vocoder.

Licensfri løsning Ingen licens eller autorisation er nødvendig for at 
bruge IP501M, fordi LTE-radioen ikke bruger de konventionelle radio-
frekvenser. Dette gør det nemt og hurtigt at komme i gang, samtidig 
med at der opnås en uovertruffen dækning.

Fri tale i hele Europa Med Icom LTE-radio har du ubegrænset ad-
gang til 3G / 4G -netværk i hele Europa.

For at opfylde de krav, der i øjeblikket eksisterer for montering af 
køretøjer, er der et håndfrit kit til IP501M, der kan bestilles. Dette 

gør det let og sikkert at bruge IP501M i et køretøj.

HÅNDFRIT SÆT

Varenr.: 90-I-IP501M
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HM-230HB Remote Speaker Microphone 
(RSM), som er tilføjet til porteføljen af   Icom 
LTE / PoC radioløsninger, er designet til at  
fungere med Icom IP501M LTE mobilradio. Den 
håndholdte grænseflade er meget større end 
en standard højttalermikrofon og har en stor 
LCD -skærm. Med et tastatur på 10 taster har 
brugeren adgang til alle funktioner i mobil-
radioen.

HM-230HB
HM-230HB er f.eks. velegnet til taxaer, busser 
og lastbiler. Hovedradioenheden kan mont-
eres ude af syne, og håndsættet er monteret 
pænt på instrumentbrættet. Derudover har 
HM-230HB et meget godt ergonomisk design.
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HER FUNGERER LTE-RADIO PERFEKT

Hvis du som sikkerheds-
firma bevæger dig over  
store områder og ikke 
vil investere i din egen 
infrastruktur.

Eventvirksomheder, 
der konstant bevæger 
sig, har ikke mulighed 
for at bekymre sig om 
infrastruktur, men har 
brug for en radio, der 
altid fungerer, uanset 
hvor de er.

Hoteller og konference-
faciliteter er i mange 
tilfælde store, kom-
plekse eller gamle og 
kan være svære at få 
dækning med et normalt 
radiosystem.

LTE radio er en perfekt 
kommunikationsplatform 
for et logistikfirma, hvor 
du får en meget god 
rækkevidde og en enkel 
kommunikationsløsning 

til en rimelig pris.

VAGTFIRMAER EVENT FIRMAER

HOTEL OG RESTAURANTER LOGISTIK OG BUDBRINGNING

LTE-radioen kan være 
en glimrende løsning for 
en køreskole. For to-vejs 
samtaler i fuld duplex 
med  sin motorcykel-
elev. En sikker og tryg 

løsning.

Fremragende alterna-
tiv til for eksempel en 
cykelklub eller ski-
forening, der bevæger 
sig over store afstande 
og har brug for kommu-
nikation. Fungerer også, 
hvis du er til konkur-
rencer uden for Dan-
marks grænser inden for 

Norden. 

KØRESKOLER SPORTSFORENINGER

LUFTHAVNE OG JERNBANER EL/VAND/VARME FORSYNINGER
LTE-radio bruges i dag 
i forskellige lufthavne 
og togstationer. Enkel 
og smart løsning, hvor 
det er svært eller dyrt at 
installere eget radio-
system.

Et alternativ til brugere, 
der ønsker enkel og stabil 
kommunikation over 
store områder uden at 
skulle bygge deres eget 
netværk.
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BESKYTTET NETVÆRK PRIORITET

GRUPPESAMTALE ALARM

VIGTIGE FORDELE MED LTE-RADIO

FULLDUPLEX/HANDSFREE GPS-POSITIONERING

INTERNET

BREDT TILBEHØRSSORTIMENT RADIODÆKNING

!!!

Brugere i systemet er i beskyttede og helt egne klynger, der ikke har 
forbindelse til hinanden eller internettet. Giver en sikker og stabil løs-
ning med høj sikkerhed.

I netværket kan du have forskellige prioritetsklasser for brugerne, 
hvilket betyder, at du kan bryde eller bare gå i gang med en igang-
værende samtale med vigtige oplysninger.

I systemet kan du oprette grupper af brugere, som du vil 
skulle kunne tale med hinanden. Du kan vælge, om det skal være 
duplex eller simplex kommunikation i gruppen.

I nødstilfælde er LTE-radioen udstyret med en nødknap og 
nødrelaterede funktioner såsom ManDown, bevægelsesdetektor, 
inaktiv bevægelse, Lone Worker. Alarmen kan derefter sendes til en 
person, en gruppe eller f.eks. et telefonnummer (kræver VE-PG4).

Fuld dupleks kommunikation kan være en stærk grund til at vælge 
LTE radiosystem som platform. Virker både i grupper og 
mellem individer.

LTE-radioen har en meget bred vifte af tilbehør. Der findes løsning-
er til mange forskellige behov, og med Bluetooth-understøttelse 
åbner der sig mange muligheder.

Telias 4G/3G mobilnetværk dækker i dag næsten 100% af Danmark 
og resten af skandinavien, hvilket skaber en radiodækning uden si-
destykke.

LTE-RADIO
SYSTEMET

!!!

...

...

...

...

...

...

...

Takket være den indbyggede GPS i radioen kan du have almindelig eller 
alarmrelateret positionering af de enheder, der er placeret i systemet.
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VE-PG4 kan forbinde en række forskellige systemer med  
hinaden. Boksen har et indbygget LTE-modul for tilslutning til 
IP501 radiosystemet, en indbygget IP-Radio (WiFi) controller for 
tilslutning til Icom's WiFi radiosystem, telefonforbindelse og en 
Gateway til andre radiosystemer.

Ny multi-tilslutningsboks, med mange muligheder

VE-PG4

Understøttede funktioner inkluderer:
• Stemmeoptagelse på USB -medier 
• Monofonisk forbindelse til opkald direkte fra VE-PG4
• Indbygget IP-radiocontroller
• GPS-positionering af LTE-terminaler
• Med RC-FS10 kan du oprette en virtuel radio i en PC
• SIP-server til telefonforbindelse
• Online systemsoftware opdatering

IP500APP
Brug din smartphone til at tale og lytte til Icom LTE-radio. IP500APP 
-applikationen giver dig mulighed for at oprette forbindelse til radio-
gruppen, som om du bruger en rigtig radio.
 
Funktioner:
• Kommunikation i full-duplex
• Korte tekstmeddelser
• Stemmeoptagelse / afspilningsfunktion
• Adressebog
• TX/RX-historik
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RMS-IP
RMS-IP LTE Dispatcher 

Er en kraftfuld IP-baseret software, der ikke kun giver dig mulighed for 
at administrere dit Icom LTE-radionetværk, men også fungerer som en 
ekstra virtuel radio i dit system. RMS-IP gør det muligt for en operatør 
at kommunikere med sit team, overvåge al radioaktivitet i realtid og i 
sidste ende håndtere deres daglige problemer mere effektivt.

RMS-IP Radio Dispatcher

RMS-IP fungerer som en "virtuel radio" i dit Icom LTE-system. Opera-
tøren kan være i forskellige grupper og også foretage individuelle op-
kald til en bestemt enhed og sende tekstbeskeder til de fysiske radioer.

RMS-IP stemmeoptagelse

RMS-IP understøtter aktivering af opkaldsoptagelse i systemet. Opta-
gelse kan foretages på en individuel radiobasis eller på et antal radioer 
i kundens system. Operatøren kan filtrere optagelser efter dato og 
klokkeslæt, opkaldstype osv. og gemme optagelsen på klientcomput-
eren til senere brug.

RMS-IP-Alarm 

RMS-IP understøtter en række alarmfunktioner inkluderet i Icom's 
LTE-system, herunder Mandown, Loneworker og alarmknapfunktion. 
Disse vigtige funktioner fremhæves og registreres på skærmen, når 
de aktiveres, så afsenderen kan handle for at håndtere alle nødsitu-
ationer.

RMS IP-kort understøttelse

RMS-IP viser alle LTE-radioenheder, der bruges på et kort. Det kan 
også vise historikken for hver radio, der bruges i systemet i en periode, 

der er bestemt af operatøren. Kortlægningsværktøjet er ikke begræn-
set til kun at vise et system ad gangen. Flere systemer kan vises, og 
dette giver operatøren et fantastisk værktøj til rådighed, især hvis du 
arrangerer større begivenheder.

RMS-IP Geofencing 

Med RMS-IP Geofencing kan du angive et forudbestemt område på et 
kort. Denne funktion registrerer, om en bruger / brugerer er flyttet ind 
i eller ud af det valgte begrænsede område

RMS-IP-systemkrav 

RMS-IP er ekstremt fleksibel og kan installeres på en række enheder, 
herunder desktops, bærbare computere og Android / iOS-enheder. On-
line-portalen kan bruges til at spore, administrere og se Icoms udvalg 
af LTE-radioer.
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UNIVERSAL-KIT – BYG DIN EGEN LØSNING
 

Headset (2.5 mm 3-polskontakt)3

1 Din radio

2 Vælg PTT-løsning

 

3 Vælg Headset                           

Headset (Nexus 4-polskontakt)3Radio PTT21

PTT2Radio1

Med vores universelle løsninger tilsluttet din IP-radio, kan du styre, hvilken headsetløsning du vil bruge. 
 
Vælg den PTT -løsning, der passer bedst til dine behov. Vælger du ProEquips 2,5 mm kon-
taktløsning, finder du et stort udvalg af små og fleksible headset. Hvis du derimod  
arbejder i et mere robust og støjende miljø, kan du se på vores løsninger med Nexus-kon-
takt. Vores Nexus-løsning er også tilpasset til at kunne håndtere fuld dupleksopkald i systemet. 
 
Vælg mellem en række lydtilbehør, der passer til den PTT-løsning, du har valgt. Fleksibiliteten i systemet 
betyder, at du kan have forskellige løsninger alt efter, hvilke opgaver du har i løbet af dagen.

1 2

3

1 2

3

Tilbehør
 

til mindre

virksom
heder

Tilbehør
til størr

e

virksom
heder

TILBEHØR

PRO-HS780 NXB
Robust headset

90-PRO-72245

PRO-PTT LP
med Nexus-hunstik 

med overførselsfunktion

90-PRO-29258

PRO-P440 NXB
Headset med bom-

mikrofon

90-PRO-29642

Peltor  CH-3
Standard headset 
med hovedbøjle

90-PEL-MT74H52A110

PRO-Surveillance
Headset, inline mik, 
c-formet øresnegl

90-PRO-29226

OPC-2006LS
VOX kabel med 2,5 mm 

kontakt

90-I-92259

PRO-LWB
Letvægtsheadset, 25L, 

støjreduktons mik.

90-PRO-64328

PRO-GSM style
Stereoheadset, 25L, 

delbart

90-PRO-60301

HS-95
Robust headset med 

nakkebøjle

90-I-332037

PRO-PTT 25LP
PTT-box med sende-

funktion

90-PRO-29249

Stereoheadset
iPhone type

90-PRO-60222

PRO-P440 25L
Headset med bom-

mikrofon

90-PRO-29641
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ØVRIGE TILBEHØR

Adapterkabel
til Peltor Nexus-stik, 

VOX-funktion

90-PEL-64387

FLX2 SA kabel
tilslutning til Peltor 

-headset

90-PEL-73227

Læderetui
Peter Jones, Klick-
Fast, bælteholder

90-I-87104

VE-SP1
Konferencehøjttaler 

til IP501H

90-I-87255

PRO-P240LP
Headset mik/PTT på 
kablet, 80 cm, svart

90-PRO-29259

PRO-P245LP
Headset mik/PTT på 

kablet, 80 cm

90-PRO-29274

PRO-AT35L
Luftslang, sort stofkabel, 

3,5 mm kontakt

90-PRO-29236

PRO-P220LP
Luftslange, mini-PTT, 

låsefunktion

90-PRO-29248 90-PRO-29579

PRO-SP485LP
Monofon med udtag til 

øresnegl

FLX2 LP kabel
tilslutning til Peltor 

-headset

90-PEL-73240

BC-202IP2
Batterilader

inkl BC-167SE

90-I-93204

MB-IP501H
Passiv mobilholder

90-I-87120

BC-211
6-pladslader inkl 

AD-127

90-I-94211 90-I-BP-272

BP-271
Batteri 7.4V/1200mAh

90-I-91271

BP-272
Batteri 7.4V/2000mAh

MB-135
Bælteklips

90-I-92135

MB-IP501H
Aktiv holder med 

cigarstik

90-I-87121

PRO-U40LP
Øresnegl c-formet, sort,

stofkabel

90-PRO-29279

AD-135
Adapter 3.5 mm kontakt 

til headset

90-I-95135

BC-214
6-pladslader inkl. 

strømforsyning

90-I-96214

PRO-SP485SA
Monofon med udtag 

til øresnegl

90-PRO-29581

BP-303
Batteri 7.2V/

3350mAh

90-I91303

BC-227
Batterilader

90-I-94227

PRO-U610SA
Headset med PTT og 
udskiftelig øresnegl

90-PRO-29121

Bordholder
i metal til IP501M 

(uden strømforsyning)

90-I-87260

HM-241
Monofon med 

nødknap

90-I-87252

Radio + HF
Kit med både radio 

og håndfrit kit

90-I-SET325

HM-230HB
Speakermikrofon 

med tastatur

90-I-87253

SM-28
Bordsmikrofon

90-I-90958

Strømforsyning
til IP501M, der passer 

til bordholder

90-I-87262

Passer tilbehøret til din radio? Følg farvemakeringerne.
IP501H          IP730D/IP740D        IP501M
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BT-550 og BT-560 er fleksible Bluetooth®-enheder, der giver dig en bekvem håndtering af din radio eller smartphone. 

Enhederne har funktioner som volumenkontrol, USB-opladning, højfølsom mikrofon og understøttelse af Bluetooth®PTT.

Enheder med tilslutning til  smartphone eller radio med Bluetooth®support

ENHEDER MED BLUETOOTH®SUPPORT
BLUETOOTH®

PRO-BT550 headset
Højfølsom støjreducerende mikrofon,  

lydstyrkekontrol, 10 timers taletid.

90-PRO-30310

90-PRO-29287

Optionkabel
Adapter til Peltor 

headset med Nexus 
han, 3,5 mm kontakt

Andre headset / øretelefoner 
med 3,5 mm stik er også 
velegnede

PRO-D30L
Øresnegl, justerbar 
rem omkring øret, 

3,5 mm kontakt

90-PRO-29149

PRO-C30L
Øresnegl, justerbar rem 
omkring øret, 3,5 mm 

kontakt

90-PRO-29147

Samtliga produkter nedan har 3,5 mm kontakt

90-PRO-30511
PRO-AT35L Hi-Def

Højtydende 
luftslange

90-PRO-29306

PRO-BT560 minimonofon
Højfølsom støjreducerende mikrofon, lydstyrkekon-

trol, 8 timers taletid, 3,5 mm stik  
til øresnegl / headset

90-PRO-30313

PRO-BT Nighthawk 4.1
Højfølsom støjreducerende mikrofon,  

lydstyrkekontrol, 10+ timers taletid / 100 timers 
standby, 3,5 mm øresnegl/ headset-stik. Multilink.

90-PEL-MRX21A3WS6

Peltor WS Alert XPI App
Via Bluetooth® MultiPoint-teknologi oprette  

forbindelse til to enheder. FM -radio med app -kontrol.




