I 1983 revolusjonerte vi samband i utmark. 27MHz walkie
talkie ble erstattet med analogt VHF samband, først
sikringsradio og senere jaktradio.
Etter 32 år tar vi nok et stort steg,
fra analog VHF til digital VHF.
Vår hverdag blir stadig mer
digitalisert, og profesjonelt
samband er ikke noe
unntak. Med Hytera
PD685G jakt- og
sikringsradio er
Sikringsradiogutta™
nok en gang i
førersetet med
det nyeste og
beste innen
kommunikasjon i utmark.
“Jeg har vært med siden sikringsradioens start i 1983, og
i alle disse årene har jeg bygget ut systemet sammen med
landbrukets egne organisasjoner”.
Sikringsradioen har blitt en livsstil, og i 2008 ble
Sikiringsradiogutta™ samlet i Mobinet Norge AS. Sammen
med Sikringsradioen AS og radiolagene vil vi utvikle og
bygge ut systemet videre.
RING OSS FOR EN SIKRINGSRADIOPRAT
- DET ER VI SOM KAN SIKRINGSRADIO
Odd J. Espenæs
Daglig leder - Mobinet Norge AS

Kort om Hytera

Hytera Communication Co. Ltd. har sitt hovedkvarter i Shenzhen,
Kina. Firmaet ble grunnlagt i 1993 og er i dag verdens nest største
radioprodusent, med en årsproduksjon på over 1 million
radioapparater.

Med Hytera PD685G har vi en vanntett IP67 radio som har
både analog og digital teknologi. Du kan kommunisere med
alle de vanlige jakt- og sikringsradio kanaler som brukes i dag.
I tillegg kan du velge mellom nye digitale kanaler.
I DIGITAL MODUS SLIPPER DU Å BLI FORSTYRRET AV ANDRE.
JAKTLAGET ER ALENE PÅ EN HELT STØYFRI KANAL.
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IP67 – 100% vanntett.
Bluetooth adapter.
Radioen er både digital og analog.
GPS.
Retning og avstand til andre på jaktlaget.
Stor fargeskjerm.
Kryptert samband.
Sende tekstmeldinger til andre på jaktlaget.
Meget robust og solid, helstøpt metallramme.
MIL-STD 810 C/D/E/F/G.

Tekniske data
Frekvensområde
Kanalkapasitet
Digital protokoll
Utgangseﬀekt
Følsomhet

136 - 174 MHz
1024
ETSI-TS102 361-1,-2,-3
1,0 Watt / 5,0 Watt
Analog: 0,22 μV ved 12dB SINAD
Digital: 0,22 μV / BER 5%
LF-uteﬀekt
500 mW
Batteri
7,4 V Li-Ion, 1500 mAh
Driftstid 5-5-90% Analog: mere enn 11 timer
Digital: mere enn 16 timer
Mål
122 x 54 x 27 mm
Vekt
298g (med batteri og antenne)
Temp. område
- 30 - + 60 °C
Miljøtest
IP67

IP- 67

