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DMTonline’s firmaprofil

DMTonline ApS blev grundlagt i 1995 i Sæby og har gennemgået en forrygende udvikling gennem årene, som nu har resulteret i,
at DMTonline har bygget et nyt domicil på 1700m2. Med større lokaler til produktion, lager og administration, kan vi i fremtiden 
betjene kunderne med fokus på kvalitet, samt sikker og hurtig levering. 

DMTonline har fokus på salg og rådgivning, som underleverandør af kvalitets kabler, stik, kabelkonfektionering 
og antenner til bl.a. offshore, vindmøller, marinen, radiokommunikation, WLAN, teleindustrien og transport.

DMTonline er i dag en stor medspiller indenfor digital og analog radiokommunikation. Indenfor dette område kan vi rådgive 
vores kunder og tilbyde reparation og programmering. Med andre ord – DMTonline kan være din totalleverandør indenfor 
kommunikationsverdenen. 

»Altid kompetent 
        og individuel service« 

Vores mål er at blive din partner indenfor:  
kabler, stik, kabelkonfektionering, antenner og radiokommunikation

Vi vil opnå dette ved:
• at rådgive dig bedst muligt ud fra dine ønsker og behov

• at yde en høj leveringssikkerhed på standardvarer fra dag til dag

• at levere kvalitetsprodukter til den rigtige pris

• at være din sparringspartner i projektløsninger

• at være din totalleverandør indenfor vores område
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Kabelkonfektionering
 – når DMTonline`s arbejde  
bliver kundens tillidssag

Kabelkonfektioneringen sker altid i en hånd-
værksmæssig proces. DMTonline udfører ar-
bejdet med stor omhu og præcision, og ved 
brug af moderne produktionsværktøjer og 
teknikker. DMTonline producerer både i Dan-
mark og i Taiwan. Alt efter ordrens størrelse og 
leveringstid, kan kunden selv vælge hvor de 
ønsker disse produceret. 
Kunden er selvfølgelig velkommen til at få pris-
er, så de selv kan vælge den bedste løsning 
for dem.

Hvis du har spørgsmål til nogle af vores produkter, 
ring venligst til vores salgsteam på +45 9846 1333.

Coaxkabler
 – for tabsfattig og  
holdbar signaloverføring

Coaxkabler er i dag udviklet til utallige formål. 
Kunden kender sit formål, og DMTonline har 
mere end 23-års erfaring med produkter, råd-
givning og salg af kvalitets-kabler. 

Til omgående levering i ønskede længder til-
byder vi følgende typer:

• Low Loss kabler 
• RG kabler
• Corrugatede kabler
• MIL-C17 kabler
• FEP/PTFE kabler
• Semi-rigid kabler

Coaxconnectorer
– Kvalitets Coaxconnectorer er det 
endegyldige svar på en god forbindelse 

Connectorer er sat i verden som et nødvendigt 
mellemled mellem kabel og udstyr. De skal 
være mekanisk stærke og have mindst muligt 
signaltab – samtidig skal de være så vejrbe-
standige som muligt.

DMTonline har mere end 800 forskellige typer 
kvalitets connectorer og adaptorer, der opfylder 
disse krav – og til attraktive priser. Vi har dem på 
lager til omgående forsendelse – som regel fra 
dag til dag. Hvad du ønsker dig til dit formål, 
sørger DMTonline for, at du får. Hvad enten 
det er connectorer i ”løs vægt” eller monteret 
på dit kabel.
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Radierende Kabler
– med internationale standarder

DMTonline er lagerførende af radierende kabler 
fra EUPEN.

EUPEN er en af de førende kabelproducenter 
i Europa og en af de få kabelproducenter, der 
har alle deres produktionsfaciliteter på ét sted  
– EUPEN, Belgien. Dette gør dem fleksibel i 
alle led, fra design, gennem produktion og op 
til slutproduktet. 

Som Times Microwave System distributør 
kan DMTonline levere hele deres program af 
radierende kabler, som produceres til mange  
formål. Times Microwave Systems´ radierende 
kabler kan leveres i to typer T-RAD™ og Nu-
Trac™ som er fleksible typer. 

Hvis du har spørgsmål til nogle af vores produkter, 
ring venligst til vores salgsteam på +45 9846 1333.

Low-PIM Kabler
– den ydeevne du har brug for

Low-PIM kabler fra Times Microwave Systems 
giver den ydeevne, du har brug for.

Low Passive Inter-Modulation applikationer 
kræver specialiserede processer og kompo-
nenter for at opnå de nødvendige resultater. 
Low-PIM kablerne fra Times Microwave Systems 
kombinerer vores branches førende produk-
ter med specialudviklede processer for at 
opnå resultater, du kan stole på.

Times Microwave Systems har lanceret nye 
stik og kabler, så man selv kan konfektionerer 
sine kabler. Nu kan du on-site producere den 
kabel-længde du ønsker og disse kabler op-
fylder Low-PIM kravet. 

Testkabler
 – når det gælder det ekstremt tabsfattige

DMTonline er leveringsdygtig i et stort udvalg 
af Times Microwave Systems & JYEBAO`s 
tabsfattige præcisions-testkabler til labora-
toriebrug.

Fabrikkens standardkabler dækker frekvens-
området DC til 18 GHz og DC til 50 GHz og 
fås i valgfrie længder. For Vector Network Ana-
lyzere (VNA) har JYEBAO og Times Micro- 
wave Systems udviklet testkabler og con-
nectorer af ganske særlig kvalitet til samme 
frekvensområde og til konkurrencedygtige pris-
er. Tal med os om udstyrets specifikationer  
og få tilbud på produkter fra Times Microwave 
Systems, JYEBAO og andre førende virk-
somheder indenfor RF-teknologien.

Som en nyhed sælger DMTonline også test-
kabler, som går helt op til 110 GHz på bestilling.
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Kabel- & Stikværktøjer
– når kunden selv udfører arbejdet

Til konfektionering af coax- og netværks- 
kabel kan vi anbefale HANLONG`s værktøjer, 
som også er prisbillige. Fabrikken producerer 
kvalitetsværktøjer til kompression, krympning, 
klipning/afisolering m.m.
JYEBAO har lanceret en række værktøjer til 
krympning af coaxstik med ergonomiske hånd-
tag. Disse er af høj kvalitet og er særdeles vel-
egnet til produktion af større styktal eller for den, 
som bare vil have det bedste. 
DMTonline forhandler også værktøj fra firmaet  
EUPEN til coax afisolering og montage, samt 
værktøj til kabeltrækning for corrugatede kabler.

Seneste nyt fra DMTonline er værktøj fra Times 
Microwave Systems, som er førende indenfor 
kvalitets kabel- & stikværktøjer. De har et komplet 
program, som passer på alle deres kabler og stik, 
så du får en professionel montering.

RF - Parts
 –  især for laboratorier og til industrien

DMTonline har på sit lager et bredt udvalg af 
de mest solgte specialdele som fx attenuators, 
power dividers, coaxrelæer osv. Og hvad vore 
egne hylder ikke præsterer, det finder vi hos 
vore leverandører – hver gang!

DMTonline sætter en ære i at dække kundernes 
behov – også når det gælder specielle RF-dele. 
Vi vil også gerne kendes på vores fornuftige 
priser. Vi er klar til at gøre en stor indsats for at 
finde netop dit ønske indenfor disse områder. 
 
Hvis du har spørgsmål til nogle af vores produkter, 
ring venligst til vores salgsteam på +45 9846 1333.

Filtre  
– når ikke alle frekvenser må passere

DMTonline forhandler større cavity-filtre og re- 
sonatorer fra firmaet Amphenol Procom i 
Frederikssund. Fabrikkens store produktpro-
gram omfatter duplexfiltre, båndpassfiltre, 
båndstopfiltre og pass-stopfiltre.

Filtrene er designet af erfarne ingeniører og 
har fokus på den professionelle bruger.

Combinere findes med hulrumsfiltre (cavi-
ties) for sammenkobling af sendere med 
større frekvensafstand og af sendere med 
ringe frekvensafstand. De findes også med  
enkelt- eller dobbeltisolatorer helt afhængig af 
ønsket om isolation mellem senderne. 
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DAS systemer 
 – (Distributed Antenna System)

Amphenol Procom er en af de førende leveran- 
dører indenfor DAS systemer (Distributed An-
tenna System) til professionelle brugere.

DAS Antenner, Filter- og Kombiner-udstyr er 
udviklet til at dække professionel indendørs 
kommunikation. Produkterne testes individuelt 
inden de forlader fabrikken. DAS-produkter fra 
Amphenol Procom er fleksible og kan leveres i 
mange forskellige versioner med forskellige stik 
og til forskellige frekvenser afhængigt af behov. 
Ampehnol Procom’s produkter kan også bruges 
sammen med Radierende kabler fra Eupen 
og Times Microwave Systems. 

DMTonline står naturligvis til rådighed i forbind- 
else med planlægning og dimensionering af 
systemet.

Antenner
 – ud i rummet på business class

Antenner fra Amphenol Procom er i særklasse, 
hvad angår god kvalitet og produktprogram. 
Base-stations-antennerne spænder over et 
frekvensområde fra 1,5 MHz til 6,0 GHz. De 
omfatter aktive modtagerantenner, cirkulært 
polariserede-, retnings-, rundstråle-, multi-
bånds-, yagi- og dipolantenner. 
Mobilantenner producerer Amphenol Procom 
også i et stort sortiment, der dækker fra 25 
MHz til 2.5 GHz: ¼ bølge-, multibånds-, GPS-, 
forkortede ¼ bølgeantenner samt antenner til 
glasfibertag. Portabel-antenne programmet 
præsenterer ¼ bølge-, (også de forkortede),  
1/2 bølge- og multibåndsantenner.
 
DMTonline er som distributør af alle deres 
produkter til stede for, at rådgive dig efter dit 
behov og den antennetype, der dækker det.
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WLAN - Local Area Networks 
& LTE
 – det trådløse system

Microbølgeteknologien fordrer ekspertise og 
lang erfaring. DMTonline har begge dele, og 
firmaets samarbejdspartnere – Amphenol Pro-
com i Danmark og Pro-Cell i Taiwan, samt   
vores egen produktion af antenner, giver et 
fuldt produktsortiment.

DMTonline er leveringsdygtig af parabol-, rund-
stråle-, sektor- og patchantenner af fremragende 
kvalitet og til konkurrencedygtige priser både på 
det danske, og det globale marked.

DMTonline`s kunder kan på dette, som på  
andre områder forvente kvalificeret rådgivning 
til ethvert LTE og WLAN antenne-set-up.

Lynbeskyttelse
 – lynet er facinerende, men farligt

Beskyttelse mod lyn og overspændinger kald-
es også for transientbeskyttelse. Transient-
beskyttelse (lynbeskyttelse) er kort fortalt, 
beskyttelse mod ødelæggende lyn og over-
spændinger i elektriske kredsløb.
 
Etablering af lynbeskyttelse er oftest en rigtig 
god investering, der giver store fordele og 
besparelser. Kostbart udstyr beskyttes mod 
ødelæggelse og ikke mindst begrænses drifts-
stop og produktionstab.
 
DMTonline tilbyder lynbeskyttelsesløsninger 
i form af overspændingsbeskyttelse og lyn-
beskyttelse/jordingsanlæg m.m.
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Antennetilbehør
 – langtidsholdbar montering 

DMTonline er lagerførende af monterings-
udstyr til de forhandlede antenner, varm- 
galvaniserede tre-bens murbeslag, udligger- 
arme for mast og rør, rustfri U-bøjler og  
skruer, samt andre nødvendige enkeltdele for  
forsvarlig opsætning af antenner. 

DMTonline kan også fremstille beslag efter 
kundernes egne ønsker. 

Hvis du har spørgsmål til nogle af vores produkter, 
ring venligst til vores salgsteam på +45 9846 1333.

Antenne- & Kabel-analysatorer
– et uundværligt værktøj

RigExpert™ antenne- og kabelanalysatorer 
er klar til brug i marken, umiddelbart efter 
at de er tændt og har ikke brug for om- eller 
forudkalibrering, som så mange andre lignen-
de produkter.

Disse instrumenter har en simpel og bekvem 
brugerflade samt en indbygget hjælpeassistent.  

Alle disse fordele og høj præcision af målinger 
gør RigExpert™ antenne- og kabelanalysa-
torer et uundværdigt værktøj til installatører.
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Radiotilbehør
 – radioer står sjældent alene!

DMTonline lagerfører et bredt tilbehørssorti-
ment. Herunder er oplistet eksempler på tilbehør, 
som kunden kan vælge ud fra sit behov, og 
brugen ved den aktuelle radios drift. DMTonline 
kan rådgive om: SWR/WATT-meter, måleinstru-
menter, strømforsyninger, høreværn, mikrofon-
er og mikrofonforstærkere. 

Vejrstationer er blevet populære – vejrdata er 
for nogle interessante, for andre morsomme 
og for andre igen nyttige. De er konstrueret til 
hjemmebrug, til undervisningsinstitutioner og til 
erhvervene, fx landbrug og gartneri.

De af DMTonline forhandlede vejrstationer er 
produceret af DAVIS og formidler præcise data 
for professionelt brug. DMTonline står som van-
ligt bi med rådgivning om valg af type og med 
vejledning i brugen af instrumentet. 

LED
 – lad os lyse din verden op

Hos DMTonline finder du alt indenfor el pro-
dukter så som; stik, ledninger og kontakter, 
LED-lyslister, Floodlights, pærer og spots m.m.

Det er vores mission at levere et bredt sorti-
ment af energibesparende LED-produkter til 
vores kunder, gennem et netværk af forhand-
lere og El-installatører. 

I tæt samarbejde med vores forhandlere, 
skaber vi merværdi for vores kunder, hvor 
behovet er bæredygtige løsninger med stærk 
forbedret lyskvalitet.
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Digitale- & System-radioer
 – et tigerspring ud i fremtiden

De digitale radioers fremmarch har for alvor 
fået fat – specielt med udviklingen af DMR 
standarden – Digital Mobile Radio. DMR rum-
mer, takket være DSP-teknologien, perfekt 
støjfrihed og dertil digitalteknologiens tone- 
og talekvaliteter. DMR tillader meget, bl.a. to 
samtidige samtaler, tekstmeddelelser, kryp-
tering og er, via IP connected basisstationer, 
uden geografiske begrænsninger. 

Foruden DMR, har DMTonline også digitale  
radioer med andre protokoller herunder NXDN, 
P25 og IDAS. 

DMTonline forhandler digitale radioer fra Ken-
wood, Hytera, Motorola, Icom og Entel. 

LMR & PMR Radioer
 – fordi sikkerhed kræver hurtighed

Analog radiokommunikation er sikker og  
effektiv ved enhver lejlighed. Den tilbyder 
simpel betjening og forståelig kommunika-
tion. Dermed er den ideel for personellet, der 
kan operere sikkert, hurtigt og effektivt. Som 
en værdifuld sidegevinst er analog kommuni-
kation økonomisk attraktiv.

DMTonline forhandler og lagerfører velkendte 
og ansete produkter fra Kenwood, Hytera,  
Motorola, Icom og Entel.
Desuden er DMTonline også leveringsdygtig  
i systemrepeatere og tilbehør. Foruden de 
lukkede LMR-systemer kan DMTonline til-
byde sine kunder licensfrie radioer til 446 
MHz og 27 MHz radioer.

Marineradioer 
– radioer til søs er sikkerhed til søs

Danskerne har som søfarende folk – både 
i fritiden og professionelt, brug for moderne 
elektronisk udstyr, der opfylder ethvert krav 
til robusthed og funktionsevne, som måtte 
blive stillet i et ofte uroligt havmiljø. Dette 
gælder navigation, kommunikation, vejrud- 
sigter, overvågning af den nære skibstrafik og 
det gennemsejlede farvand.

DMTonline forhandler HF- og VHF-udstyr fra 
Standard Horizon, Icom og Entel, der dækker 
grupper af enhver art: fritidssejlere, fragtskibe, 
færger og offshore rigge. 

Foruden HF og VHF radioer, så forhandler DMT- 
online også UHF radioer til onboard kommunikation. 
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Flyradioer
 – for at sikre en høj flyve sikkerhed

Sikkerhed i flytrafikken er utænkelig uden 
pålideligt kommunikationsudstyr: Der er kom-
munikation i cockpittet, kommunikation mellem fly 
og mellem fly og jord. 

DMTonline forhandler godkendt radioudstyr fra 
Icom og fra Yaesu.

Hvis du har spørgsmål til nogle af vores produkter, 
ring venligst til vores salgsteam på +45 9846 1333.

Radiomodtagere
 – nødvendig for nogle og nyttig for mange

DMTonline forhandler professionelle radio-
modtagere fra WinRadio, AOR og Icom til brug  
indenfor forsvaret og beredskabstjenesten til 
overvågningsformål. 

Disse radiomodtagere kan fås som en radio-
station med mulighed for styring via PC eller 
som PC styret Black Box – begge kan fjern-
styres over netværk ved tilkøb af software. 

Hvis du har spørgsmål til nogle af vores produkter, 
ring venligst til vores salgsteam på +45 9846 1333.

Jagtradioer
 – personlig sikkerhed i højsædet 

Jagtradioen sikrer gennemførelse af jagtstrate- 
gier og observationsudveksling, og ikke mindst 
den personlige sikkerhed for både erhvervs-
jægeren og amatørjægeren. 

DMTonline forhandler jagtradioer fra W-com, 
Hytera og Kenwood, der er blandt de førende 
producenter af radioer, der kan benyttes til jagt. 
Jagtradioerne er programmeret med frekvenser, 
som er dedikeret til jagt.
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Tlf. +45 9846 1333 • fax +46 9846 7877
info@dmtonline.dk
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DMTonline – for de ultimative løsninger!

»DMTonline gør det let for dig, 
       at etablere en god forbindelse«


