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Założona w roku 2002, brytyjska fi rma 
Sepura stworzyła wraz z ponad 80 
regionalnymi partnerami sieć sprzedaży 
i serwisu obsługującą rynki ponad 
90 krajów.  

Sepura jest rynkowym liderem w ponad 
30 krajach; klienci produkowanych przez 
fi rmę produktów to sektor bezpieczeństwa 
publicznego, wojsko, transport publiczny, 
lotniska, przedsiębiorstwa użyteczności 
publicznej oraz fi rmy handlowe. Sepura 
oferuje najszerszy zakres produktów 
TETRA pracujących we wszystkich 
infrastrukturach systemu TETRA.

Sepura jest często pierwszym 
producentem wprowadzającym 
na rynek produkty innowacyjne 
i nową funkcjonalność. Jest rynkowym 
liderem w dostawach specjalistycznych 
terminali radiowych i akcesoriów do 
pracy operacyjnej.

Terminale radiowe Sepura wraz z 
dostępnymi aplikacjami dostarczają 
rozwiązań podnoszących wydajność, 
efektywność i bezpieczeństwo pracy 
swoich użytkowników.

Sepura to światowy lider w projektowaniu, 
produkcji i dostawie cyfrowych terminali 
radiowych standardu TETRA.
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STP8000 
TERMINAL RĘCZNY  

CeCHY
•  Moc 1.8W

•  Funkcje GPS i czujnik 
bezruchu (alarm 
Man-Down)

•  Przemiennik DMO

•  Klasa IP55

•  Aplikacje krótkich 
wiadomości tekstowych 
i karta MicroSD

•  Zintegrowany Bluetooth

ZaLeTY
•  Zwiększony zasięg 

w trybach TMO i DMO

•  Zwiększone bezpieczeństwo 
użytkownika dzięki funkcji 
automatycznego czujnika 
ruchu

•  Zwiększony zasięg i 
niezawodność połączeń 
w trybie DMO, zarówno 
fonia, jak i transmisja 
danych

•  Wysoka odporność na 
wilgoć i kurz

•  Podniesienie wydajności 
i efektywności użytkownika

•  Możliwość korzystania 
z bezprzewodowych 
akcesoriów

STP8000 to wysokiej klasy, wyjątkowo 
trwały, ręczny terminal radiowy 
TETRA, zaprojektowany do pracy w 
najtrudniejszych warunkach działania 
służb bezpieczeństwa publicznego, 
wojska, pracowników transportu i 
sektora użyteczności publicznej.

Bogata funkcjonalność, połączona z 
wysoką mocą nadajnika, wolnym od 
zakłóceń audio i dużym, doskonale 
widocznym, kolorowym wyświetlaczem 
wysokiej rozdzielczości.
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Wielofunkcyjny terminal ręczny 
STP8100 łączy w sobie wysoką moc 
RF, doskonałą jakość audio, kolorowy 
wyświetlacz wysokiej rozdzielczości 
oraz uproszczony interfejs użytkownika. 
Ta unikalna konstrukcja stworzona jest 
dla użytkowników korzystających na co 
dzień z niewielu funkcji poza regulacją 
głośności, przełącznikiem trybów DMO i 
TMO, wyborem i nadaniem wiadomości 
statusowych i okazjonalną zmianą grupy 
rozmownej.

CeCHY
•  Moc 1.8W

•  Funkcje GPS i czujnik 
bezruchu (alarm 
Man-Down)

•  Przemiennik DMO

•  Klasa IP55

•  Aplikacje krótkich 
wiadomości tekstowych 
i karta MicroSD

•  Zintegrowany Bluetooth

ZaLeTY
•  Zwiększony zasięg 

w trybach TMO i DMO

•  Zwiększone bezpieczeństwo 
użytkownika dzięki funkcji 
automatycznego czujnika 
ruchu

•  Zwiększony zasięg i 
niezawodność połączeń 
w trybie DMO, zarówno 
fonia, jak i transmisja 
danych

•  Wysoka odporność 
na wilgoć i kurz

•  Podniesienie wydajności i 
efektywności użytkownika

•  Możliwość korzystania 
z bezprzewodowych 
akcesoriów

STP8100 
TERMINAL RĘCZNY 
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CeCHY
•  Moc 1.8W

•  Funkcje GPS i czujnik 
bezruchu (alarm 
Man-Down)

•  Przemiennik DMO

•  Klasa IP54

•  Opcja szyfrowania 
danych AIE (Air Interface 
Encryption) –szyfrowanie 
danej sieci radiowej i E2E 
–szyfrowanie połączeń 
pomiędzy każdym 
użytkownikiem

•  Aplikacje krótkich 
wiadomości tekstowych

ZaLeTY
•  Zwiększony zasięg w 

trybach TMO i DMO

•  Zwiększone 
bezpieczeństwo 
użytkownika dzięki funkcji 
automatycznego czujnika 
ruchu

•  Zwiększony zasięg i 
niezawodność połączeń 
w trybie DMO, zarówno 
fonia, jak i transmisja 
danych

•  Wysoka odporność na 
wilgoć i kurz

•  Zabezpieczenie poufnych 
informacji

•  Podniesienie wydajności i 
efektywności użytkownika

Łącząc solidną konstrukcję, doskonałe 
parametry i uproszczony interfejs, 
STP8200 oferuje podstawowe 
rozwiązanie dla szerokiej rzeszy 
użytkowników, od korzystających 
tylko z tradycyjnej łączności fonią 
po wymagających podniesienia 
personalnego bezpieczeństwa 
operatora oraz  zabezpieczenia 
przesyłanych informacji.

STP8200 
TERMINAL RĘCZNY   
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CeCHY
•  Ekran wyświetlacza 

wysokiej rozdzielczości 
typu transfl ective

•  Funkcje GPS i samotnego 
pracownika (Lone Worker)

•  Przemiennik DMO

•  Klasa IP54

•  Aplikacje krótkich 
wiadomości tekstowych

•  Opcja szyfrowania 
danych AIE (Air Interface 
Encryption) –szyfrowanie 
danej sieci radiowej i E2E 
–szyfrowanie połączeń 
pomiędzy każdym 
użytkownikiem

ZaLeTY
•  Wyświetlacz, doskonale 

widoczny w każdych 
warunkach, kolorowy przy 
włączonym podświetleniu, 
szary przy podświetleniu 
wyłączonym

•  Oferuje możliwość 
wydajnego zarządzania 
zasobami oraz zwiększone 
bezpieczeństwo 
personalne użytkownika

•  Zwiększony zasięg i 
niezawodność połączeń w 
trybie DMO, zarówno fonia, 
jak i transmisja danych

•  Wysoka odporność na 
wilgoć i kurz

•  Podniesienie wydajności i 
efektywności użytkownika

•  Zabezpieczenie poufnych 
informacji

Ten kompaktowy, terminal ręczny 
o wzmocnionej konstrukcji, 
zaprojektowany został do codziennego 
użytku w trudnych warunkach pracy 
sektorów: bezpieczeństwa publicznego, 
wojska, transportu i przedsiębiorstw 
użyteczności publicznej.  

SRH3900 
TERMINAL RĘCZNY 
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CeCHY
•  Moc 10W

•  Gateway trybu 
bezpośredniego

•  Przemiennik DMO

•  Możliwość współpracy 
z dwoma konsolami

•  Przesyłanie krótkich 
wiadomości tekstowych 
i statusów

•  Opcje audio prezentacji

•  Opcja szyfrowania 
danych AIE (Air Interface 
Encryption) –szyfrowanie 
danej sieci radiowej i E2E 
–szyfrowanie połączeń 
pomiędzy każdym 
użytkownikiem

ZaLeTY
•  Zapewnia najszerszy 

zasięg operacyjny spośród 
dostępnych terminali 
radiowych TETRA

•  Rozszerza pokrycie siecią 
i umożliwia wydajniejsze 
zarządzanie systemem 
pracy 

•  Zwiększony zasięg i 
niezawodność połączeń w 
trybie DMO, zarówno fonia, 
jak i transmisja danych

•  Umożliwia pełną kontrolę 
z dwóch podłączonych 
konsoli

•  Podniesienie wydajności i 
efektywności użytkownika

•  Możliwość podłączenia 
rejestratora rozmów oraz 
innych akcesoriów

•  Zabezpieczenie poufnych 
informacji

SRG3900 i SRG3500 to w pełni funkcjonalne, 
przewoźne terminale radiowe TETRA, sprzęt 
gotowy do pracy w bezpośrednim trybie Gateway 
lub przemiennika z wielofunkcyjnym złączem 
akcesoriów PEI oraz szyfrowaniem transmisji 
pomiędzy użytkownikami (End-to End Encription).

SRG3900 
& SRG3500
SERIA TERMINALI MOBILNYCH 
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CeCHY
•  Duży, kolorowy 

wyświetlacz wysokiej 
rozdzielczości

•  Tryb dzienny i nocny

•  Złącze akcesoriów na 
panelu przednim

•  Klasa szczelności IP54 
i IP67

•  Możliwość wyświetlania 
odwróconego o 180 stopni

•  Inteligentna kontrola 
głośności

ZaLeTY
•  Czytelny wyświetlacz, 

wyraźny obraz

•  Tryb nocny o niskiej 
jaskrawości nie 
oślepiający operatora

•  Uproszcza programowanie 
wewnątrz pojazdu i 
umożliwia korzystanie 
z dodatkowych audio 
akcesoriów, trzech na 
jedna konsolę

•  Możliwość instalacji 
konsoli w dowolnych 
miejscach i ustawieniach

•  Wykorzystanie 
dostępnego okablowania 
i uchwytów montażowych, 
oszczędzające czas i 
obniżające koszty

•  Możliwość niezależnej 
kontroli każdego z 
akcesoriów

Kolorowa konsola zwiera duży, kolorowy 
wyświetlacz wysokiej rozdzielczości, 
18 przycisków funkcyjnych 
oraz złącze akcesoriów 
umieszczone z 
przodu konsoli.

KOLOROWA 
KONSOLA  

SRG3900 
& SRG3500
SERIA TERMINALI MOBILNYCH 
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CeCHY
•  Kompaktowa, łatwa 

w instalacji

•  W pełni kompatybilna 
ze wszystkimi modelami 
SRG i SRM

•  Wspólny dla urządzeń 
Sepura interfejs 
użytkownika

•  Doskonale widoczny 
wyświetlacz typu 
transfl ective

•  Tryby audio: prywatny 
i „do wszystkich”

Łącząc funkcjonalność konsoli radiowej 
i ręcznego zestawu telefonicznego, 
umożliwia wydajne wykorzystanie 
miejsca na zapełnionej z reguły desce 
rozdzielczej pojazdu ratunkowego. 

KONSOLA 
RĘCZNA 

ZaLeTY
•  Idealne narzędzie zarówno 

do wykorzystania w 
technice operacyjnej oraz 
w sytuacji braku miejsca na 
instalację dużej konsoli

•  Zasilana bezpośrednio 
z radiotelefonu przy 
użyciu standardowego 
okablowania

•  Minimalizacja wymogów 
treningowych dzięki 
ujednoliconemu interfejsowi 
użytkownika we wszystkich 
urządzeniach Sepura 

•  Wyposażona w wyświetlacz 
szerokokątny zapewnia 
dobrą widoczność przy 
każdych warunkach 
oświetlenia

•  Używaj jako słuchawki 
telefonicznej lub w połączeniu 
z zestawem nagłownym i 
zewnętrznym głośnikiem
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CeCHY
•  Moduł zdalnej kontroli

•  Opcja GPS

•  Przemiennik DMO

•  Specjalistyczne akcesoria 
linii kamufl owanej

•  Opcje kodowania AI 
(Air Interface) i E2E 
(End-To-End)

ZaLeTY
•  Kompaktowy moduł, ukryty 

w ręku, umożliwiający 
wszechstronną operację

•  Skuteczne narzędzie 
zarządzania i zwiększenia 
bezpieczeństwa 
użytkownika

•  Zwiększony zasięg i 
niezawodność połączeń 
w trybie DMO, zarówno 
fonia, jak i transmisja 
danych

•  Pełne rozwiązanie, 
kompatybilne z 
terminalami ręcznymi serii 
SRH3000, do zadań z 
wykorzystaniem techniki 
operacyjnej i systemów 
kamufl owanych

•  Pełne zabezpieczenie 
poufnych informacji

Niewielki, lekki i nie rzucający się 
w oczy SRC3300 to najlepiej na 
świecie sprzedający się terminal 
radiowy do pracy operacyjnej. 
Kodowanie, funkcja alarmu, 
sygnalizacja tonowa i akumulator 
długiej żywotności spełniają wymogi 
ofi cerów wojska, policji i brygad 
anty-terrorystycznych.

SRC3300 
KAMUFLOWANY TERMINAL 
RADIOWY TETRA  
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CeCHY
•  Moc 1.8W

•  Dwa interfejsy urządzeń 
peryferyjnych (PEI)

•  Przemiennik DMO

•  Wąskie, wygodne w 
instalacji TETRA PCB

•  Opcje kodowania i 
autoryzacji

ZaLeTY
•  Zwiększony zasięg w 

trybach TMO i DMO

•  Umożliwia nadawanie 
i odbiór informacji, z 
wykorzystaniem fonii 
i wieloszczelinowej, 
pakietowej transmisji 
danych, serwisów 
wiadomości statusowych 
i krótkich wiadomości 
tekstowych

•  Zwiększony zasięg i 
niezawodność połączeń 
w trybie DMO, zarówno 
fonia, jak i transmisja 
danych

•  Zoptymalizowany 
do łatwej integracji z 
rozwiązaniami innych 
producentów

•  Zapewnia bezpieczeństwo 
łączności

SRB8000 to wysokiej jakości 
moduł radiowy do transmisji fonii 
i danych, idealny do zastosowania 
w rozwiązaniach telemetrii, zdalnej 
kontroli i transmisji danych.

Stworzony na bazie ręcznych 
terminali radiowych serii 8000, 
SRB8000 stanowi bogatą 
funkcjonalnie i stabilną platformę 
dla integratorów systemów 
różnych producentów.

SRB8000 
MODUŁ RADIOWY 
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CeCHY
•  Skalowalne rozwiązanie 

(umożliwiające 
rozbudowę)

•  Możliwość automatycznej 
aktualizacji oprogramowani 
i konfi guracji

•  Programowanie 
wielo-terminalowe

•  Opcje baz danych: 
SQL Server i SQL 
Server Express

•  Możliwość zdalnej 
diagnostyki

•  Kody dostępu na 
poszczególne poziomy

ZaLeTY
•  Trzy wersje (Lite, 

Standard i Server) 
dostępne dla organizacji 
lokalnych, regionalnych 
i krajowych

•  Usprawnia i ułatwia 
programowanie

•  Umożliwia jednoczesne 
programowanie do 32 
terminali, przyśpieszając 
operacje

•  Dostosowany do wielkości 
fl oty i posiadanych przez 
użytkownika licencji

•  Umożliwia kontrolę 
terminala w terenie

•  Kontroluje modyfi kacje 
wykonywane przez 
użytkownika określając 
poziomy dostępu

Radio Manager zapewnia 
pełną kontrolę wszystkich 
urządzeń Sepura. To 
narzędzie operacyjne, 
dzięki zautomatyzowanemu 
ustawieniu i konfi guracji 
funkcjonalności terminali 
radiowych, pozwoli na znaczną 
oszczędność czasu i pieniędzy.

RADIO
MANAGER  
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CeCHY
•  Całkowicie przystosowane 

do użytku z terminalami 
radiowymi Sepura

•  Szeroka gama akcesoriów 
dla wszystkich rodzajów 
urządzeń

ZaLeTY
•  Gwarantowana jakość 

pracy i bezpieczeństwo 
użytkownika

•  Dostarczają rozwiązań 
zależnie od potrzeb 
i preferencji użytkownika 
i charakteru pracy

•  Dostosowane do pracy 
z urządzeniami ręcznymi 
oraz zamontowanymi w 
pojazdach, motocyklach 
i jednostkach pływających. 

Szerokie porfolio akcesoriów 
Sepura uzupełnia ofertę ręcznych, 
przewoźnych i kamufl owanych 
terminali radiowych.

Więcej informacji na temat dostępnych 
akcesoriów znajduje się na stronie 
www.sepura.com

AKCESORIA 
RADIOWE 
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