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Intrinsiek veilige TETRA-portofoon

PT790 Ex

De PT790 Ex is de eerste TETRA-portofoon ter wereld met 
het hoogste intrinsieke veiligheidsniveau “ia”. Zijn robuus-
te ontwerp en veiligheidsfuncties zorgen voor een signi-
ficante verhoging van de veiligheid op de werkplek voor 
gebruikers in de olie- en gasindustrie, de mijnindustrie of 
de brandweer.



PT790 Ex
TETRA-portofoon (ATEX)

Radio

Radios zijn voor veel vaklieden onmisbare hulpmiddelen in hun dagelijkse 
werk. Voor diegenen die in omgevingen met explosieve gassen, brandbaar 
stof of in mijnen werken, vormt de veiligheid een absolute prioriteit.
De intrinsiek veilige portofoon PT790 Ex biedt een uitmuntende bescher-
ming voor gebruikers die in explosie- of brandgevaarlijke gebieden aan-
gewezen zijn op betrouwbare TETRA-radio’s. Bovendien is de PT790 Ex de 
eerste TETRA-radio ter wereld die de “ia”-certificering heeft gekregen en 
dus voldoet aan de hoogste eisen die aan een intrinsiek veilig product kun-
nen worden gesteld.

Highlights

Maximale veiligheid
Als eerste TETRA-portofoon ter wereld met de “ia”-certificering kan de PT790 Ex 
gebruikt worden in gebieden met explosiegevaar, zoals atmosferen met een mengsel 
van lucht en brandbare gassen, dampen of nevel (zone 0). 

Robuust & betrouwbaar
Zelfs onder zware gebruiksomstandigheden biedt de PT790 Ex uitstekende presta-
tiekenmerken. Het apparaat is stof- en waterdicht conform beschermingsgraad IP67 
en kan gedurende minimaal 30 minuten in water van 1 meter diep worden onder-
gedompeld. De PT790 Ex voldoet daarnaast aan de vereisten van de Amerikaanse 
standaarden MIL - STD - 810 F en G.

Functies voor veiligheid op de werkplek
Om het hoogst mogelijke veiligheidsniveau op de werkplek te bieden beschikt 
de PT790 Ex over een locatie-alarmsensor (Man Down) en een instelbaar tijdalarm 
(dodemans- / Lone-Workerfunctie). De GNSS-module die standaard bij het apparaat 
is inbegrepen ontvangt positiegegevens via GPS, GLONASS en Beidou en kan deze 
gegevens voor verdere analyse naar het controlecentrum of een AVL-dispatcher 
sturen.

Onmiddellijke en naadloze TETRA-communicatie
De PT790 Ex biedt een snelle toegang tot het TETRA-radionetwerk en tot de dien-
sten. Het apparaat voldoet aan de vereisten als gesteld door de TETRA-standaard 
van ETSI en is compatibel met infrastructuur en eindapparatuur van verschillende 
fabrikanten.

Veelzijdige functies
Behalve de spraak en datacommunicatie biedt de PT790 Ex vele andere functies: 
encryptie, programmeerbare toetsen etc. Bovendien beschikt de portofoon over 
een aansluiting voor uitbreidingen en accessoires.

De met * gemarkeerde features staan in de toekomstige versies van de PT790 Ex ter beschikking.  
Encryptie-eigenschappen zijn optioneel en vragen om een aparte toestelconfiguratie; onderhevig aan 
Duitse en Europese exportbepalingen. 



Overzichtelijk menu in  
meerdere talen

20 programmeerbare toetsen

Ergonomische en lichte 
behuizing

Zeer sterke lcd-beschermingsafdekking
De zeer sterke LCD-beschermingsafdekking is uiterst krasbestendig en 
zou zelfs met een hamerslag van 1 kg stand houden.

Innovatieve accuvergrendeling
De gepatenteerde vergrendeling van de accu’s zorgt ervoor dat deze er 
niet uit kunnen vallen als de radio op een harde ondergrond valt.

Zichtbaar “ia”-gecertificeerd
De groene omranding van het display geeft aan dat de portofoon 
“ia”-gecertificeerd is. 

Verzonken schroeven 
Om het risico op het krijgen van een schok tot een minimum te beper-
ken zijn de schroeven voor bevestiging aan de gordelclip verzonken. 
Als men de radio laat vallen maken de schroeven geen contact met de 
vloer. 

Antislip ontwerp 
Het achterste deel van de accu en de beide zijden van de behuizing zijn 
uitgerust met antislip materiaal, om te voorkomen dat het apparaat valt 
en om een goede grip mogelijk te maken. 

Innovatieve silicone-inkapseling
Om de interne schakelcircuits van de PT790 Ex te beschermen tegen 
vloeistoffen, stof en gassen zijn deze ingekapseld met siliconen. 

Intelligent antenne-ontwerp: gescheiden draaiknoppen 
zorgen voor een eenvoudige bediening



GAS
II 1G Ex ia IIC T4

Apparaatgroep:
I: Mijnbouw 
II: Overige gebieden met poten-
tieel explosieve atmosferen 
(geen mijnbouw, chemische 
industrie, olieraffinaderij etc.)

Gebieden met explosiegevaar
G: gassen, dampen, nevel 
Zone-indeling van  
explosiegevaarlijke gebieden
1: zeer hoge klasse (zone 0 | zone 20) 
2: hoge klasse (zone 1 | zone 21)
3: normale klasse (zone 2 | zone 22)
(geen mijnbouw, chemische industrie, 
olieraffinaderij etc.)
Zone 0: continu, langdurig, vaak
Zone 1: incidenteel 
Zone 2: kortstondig

Explosiebeveiligingsstan-
daard:
EU-ATEX-explosiebeveiligings-
richtlijn en IECEx-standaard

Type ontstekingsbescherming:
ia: intrinsiek veilig (zone 0/1/2)
ib: intrinsiek veilig (zone 1/2)

Gasgroepen:
I: Methaan
IIA: Propaan
IIB: Ethyleen
IIC: Waterstof

Temperatuurklassen
T1: 450 °C
T2: 300 °C
T3: 200 °C
T4: 135 °C
T5: 100 °C
T6: 85 °C

STOF
II 1D Ex ia IIIC T120 °C IP6X

Apparaatgroep:
I: Mijnbouw 
II: Overige gebieden met poten-
tieel explosieve atmosferen 
(geen mijnbouw, chemische 
industrie, olieraffinaderij etc.)

Gebieden met explosiegevaar
D: Dust (stof)
Zone-indeling van explosiegevaar-
lijke gebieden
1: zeer hoge klasse (zone 0 | zone 20) 
2: hoge klasse (zone 1 | zone 21)
3: normale klasse (zone 2 | zone 22)
(geen mijnbouw, chemische industrie, 
olieraffinaderij etc.)
Zone 0: continu, langdurig, vaak
Zone 1: incidenteel 
Zone 2: kortstondig

Explosiebeveiligingsstan-
daard:
EU-ATEX-explosiebeveiligings-
richtlijn en IECEx-standaard

Type ontstekingsbe-
scherming:
ia: intrinsiek veilig
(zone 0/1/2)
ib: intrinsiek veilig
(zone 1/2)

Gasgroepen:
I: Methaan
IIA: Propaan
IIB: Ethyleen
IIC: Waterstof

Temperatuurklasse

Stof- en 
waterbescher-
mingsklasse



MIJNBOUW
I M1 Ex ia

Categorie van apparaatgroep I:
M1: Zeer hoog veiligheidsniveau. Ook veilig bij 
het optreden van twee onafhankelijke storin-
gen. Verder gebruik moet gewaarborgd zijn.
M2: Hoog veiligheidsniveau. Het uitschakelen 
van het apparaat bij de aanwezigheid van 
explosieve atmosferen moet mogelijk zijn.

Explosiebeveiligingsstan-
daard:
EU-ATEX-explosiebeveiligings-
richtlijn en IECEx-standaard

Type ontstekingsbe-
scherming:
ia: intrinsiek veilig
(zone 0/1/2)
ib: intrinsiek veilig
(zone 1/2)

Apparaatgroep:
I: Mijnbouw 
II: Overige gebieden met poten-
tieel explosieve atmosferen 
(geen mijnbouw, chemische 
industrie, olieraffinaderij etc.)

Veiligheid op het hoogste niveau
Of u zich nu bevindt op een olieplatform, in een mijn of in een 
andere potentieel zeer explosieve omgeving, een veilige en 
betrouwbare communicatie staat altijd bovenaan. Met de eer-
ste TETRA-portofoon ter wereld die de “ia”-certificering heeft 
ontvangen biedt Hytera zijn klanten een apparaat dat aan dit 
extreem veilige eisenpakket voldoet. 

“ia”
De in explosiegevaarlijke gebieden gebruikte apparaten beschikken al-
leen over intrinsiek veilige stroomcircuits. Een stroomcircuit is intrinsiek 
veilig als er onder vastgelegde testomstandigheden geen vonken en 
geen thermisch effect optreden die kunnen worden veroorzaakt door 
ontsteking in bepaalde explosiegevaarlijke atmosferen.

Apparaatgroepen
De apparaten kunnen in twee verschillende groepen worden ingedeeld 
(te weten I en II). Groep I is voor apparaten die ondergronds worden 
gebruikt. Groep II betreft alle andere gebieden die mogelijk explosie-
gevaarlijk zijn. Beide apparaatgroepen worden vervolgens zelf weer 
in subcategorieën onderverdeeld die de beschermingsgraad en het 
toepassingsgebied van de apparaten definiëren. 

Zone-indeling 
De zone-indeling van explosiegevaarlijke gebieden geschied in zone 
0, 1, 2 voor gassen en 20, 21, 22 voor stof. Onderscheid tussen de 
verschillende zones wordt gemaakt op basis van hoe vaak en hoe lang 
gevaarlijke explosieve stoffen voorkomen. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen: “continu, langdurig of vaak” (0|20), “incidenteel” (1|21) 
en “niet of kortstondig” (2|22).



Functies 

De portofoon PT790 Ex is overeenkomstig de open standaard 
TETRA van het Europese Telecommunicatie en Standaardisatie 
Instituut (ETSI) ontwikkeld. 

Bedrijfsmodus

 Bundelradiomodus (TMO): Communicatie via het TETRA-netwerk 

(Half-duplex en duplex-modus)

 Directe modus (DMO): Directe communicatie tussen radio’s  

(half-duplex)

 Gebruik als ETSI type-1a-DMO-repeater

Spraakdiensten 

Groepsoproep

 Groepsoproep met gedefinieerde prioriteit  

(incl. verdringende prioriteit)

 Dynamic Group Number Assignment (DGNA)

 Bekendmakingsbericht (groep, TMO)

 Weergave van de spreker (Talking Party Identification, TPI)

 Late Entry

 Open Groepsoproep

 Groepsscan met prioriteiten

Afzonderlijke oproep 

 Afzonderlijke oproep half-duplex en afzonderlijke oproep duplex (TMO)

 Afzonderlijke oproep met gedefinieerde prioriteit  

(ook verdringende prioriteit)

 Nummerweergave (CLIP)

Noodoproep 

 Noodoproep aan geselecteerde resp. voorgedefinieerde groep

 Noodoproep als afzonderlijke oproep en als oproep in een  

telefoonnetwerk (PSTN/PABX)

 Noodoproepmicrofoon & cyclische wisseling van spreker bij 

noodoproep

 Stil alarm (TMO)

Oproepen in telefoonnetwerken (PSTN / PABX) (TMO)

 PSTN / PABX afzonderlijke oproep vol-duplex

 PSTN / PABX afzonderlijke oproep half-duplex

 DTMF

 Nummerweergave (CLIP)

Verdere oproepdiensten

 Callout

 Gateway-oproep (DMO) / Repeater-oproep (DMO)

Veiligheids-services

 Authentificatie (systeemzijdig en beide zijden)

 Versleuteling radio-interface (TEA1, TEA2 *, TEA3, TEA4)

 End-to-end encryptie (E2EE): door software (AES128 / AES256), door 

SIM-kaart, encryptie van spraak en SDS

 Toegangsbeveiliging met PIN- / PUK-code

 TETRA-veiligheidsklasse 1, 2, 3: onversleuteld, statische  

encryptie (SCK), dynamische encryptie (CCK/DCK) 

 Sleuteltoekenning via radio-interface (OTAR)

 Statische encryptie in DMO-bedrijf (SCK)

 Activering/Deactivering via radio-interface  

(Enable/Disable)

 Omgevingscontrole (Ambience Listening)

Veiligheidsfuncties voor de gebruiker 

 Noodoproeptoets

 Apparaat met extra beveiligingsopties / dodemans-alarm

 Situatie-afhankelijk alarm

 Stil alarm

 Oproepblokkering 

 Programmeerbare toetsenblokkering (individuele toetsen kunnen 

van de blokkering worden uitgezonderd)

 Configuratiebeveiliging / Configuratie-password

 Uitschakelen van de transmitter (TXI)

Data-/ berichtendiensten 

 Dienst voor korte berichten (SDS) – Typen 1, 2, 3, 4 alsmede TL 

 Meervoudige dienst voor korte berichten (Long SDS) en dienst voor 

korte berichten voor directe weergave (Flash SDS)

 Statusmeldung / tekstbericht 



Standaard toebehoren

Antenne  
(GPS geïntegreerd)

OpladerVoeding 
(landspecifiek)

Lithium-ion-accu Riemclip

Optionele accessoires (selectie)

Verschillende 
ATEX-audio-acces-
soires

zesvoudige adapter 
(voor oplader) 
PS7002

zesvoudige oplader 
MCA10

Lederen hoes

 Melding over nieuwe berichten tijdens een oproep

 Pakketgegevensdienst (Packet Data, Single-Slot, Multi-Slot)

 Java™-Platform MIDP 2.0, WAP

Functies van de gebruikersinterface

 20 programmeerbare toetsen voor directe toegang tot afzonderlijke 

 functies (sneltoetsen)

 Vierzijdige navigatietoets

 gescheiden draaikeuzeschakelaar voor oproepgroepen en audio- 

volumes

 Oproepprotocol: gemiste / aangenomen oproepen, gekozen nummers 

 Flexibel kiezen (bijvoorbeeld direct kiezen, nummerherhaling, zoeken 

in lijst etc.) 

 Speciale microfoons 

  bovenste microfoon voor half-duplex-oproepen 

  onderste microfoon voor duplex-gesprekken

 Instelbare helderheid van het display en screensaver

 Al vele talen beschikbare, installatie van meerdere te selecteren 

talen op radio

 Lokalisatie overeenkomstig ETSI LIP of NMEA-protocol

   Volledig geïntegreerde  GPS/GLONASS/Beidou-ontvanger

   Volledig programmeerbare positie-actualisaties 

   Aanwijzing van de richting en positie van andere deelnemers aan     

 telefoongesprek

   Overdracht van positiegegevensbij noodoproep

 Geïntegreerde BT 

 Draadloze BT-verbinding naar verschillende audio- en PTT-apparaten  

 Automatisch zoeken en herkennen van compatibele BT-apparaten

 PEI-interface

 Tijdsynchronisatie via GPS / SAT, radionetwerk of lokale tijd

 Energiespaarmodus

 Automatische wisseling van radiocellen zonder afbreken van het 

gesprek (Handover)

 Programmering van meerdere selecteerbare netwerkidentificaties 

mogelijk (TMO, DMO)

 Programmering van verschillende selecteerbare gateways 

PSTN / PABX

 Aanpasbare alarmtonen

 Radio User Assignment (RUA) 

 Programmering via radio-interface (OTAP)

Polsbandje



Hytera Mobilfunk GmbH 
Adres: Fritz-Hahne-Straße 7, 31848 Bad Münder, Duitsland
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Uw Hytera partner:
Meer informatie op:  
www.hytera-mobilfunk.com

Neem contact met ons op wanneer u interesse 
heeft om producten te kopen, ons te vertegen-
woordigen of voor samenwerking op het gebied 
van applicaties:   info@hytera.de

SGS certificate DE11/81829313

Hytera Mobilfunk GmbH behoudt zich het recht voor het product-design en 
de specificaties te wijzigen. Mocht er een drukfout optreden, dan aanvaardt 
Hytera Mobilfunk GmbH geen aansprakelijkheid. Alle specificaties kunnen 
zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. 

Encryptie-eigenschappen zijn optioneel en vragen om een aparte toestel-
configuratie; onderhevig aan Duitse en Europese exportbepalingen. 
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Radio-eigenschappen

Kanaalraster 25 kHz

Zendvermogen 1 W

HF-vermogensbesturing ± 2 dB

Ontvanger-klasse ETSI EN 392-2 / 396-2 Klasse A

Statische Rx-gevoeligheid -112 dBm (typisch -116 dBm)

Dynamische Rx-gevoeligheid -103 dBm (typisch -105 dBm)

GNSS (GPS / GLONASS / Beidou)

Ontvangstgevoeligheid ≤ -144 dBm

Gevoeligheid signaaltracking ≤ -157 dBm

Nauwkeurigheid ≤ 10 m

Tijd tot eerste positieherkenning 
(TTFF) koude start

< 50 seconden

Tijd tot eerste positieherkenning 
(TTFF) warme start

< 1 seconde

Alle technische gegevens zijn af fabriek en overeenkomstig de geldende 
normen vastgesteld. Vanwege de continue doorontwikkeling zijn wijzigingen 
voorbehouden.

De hierna getoonde weergaven zijn slechts bedoeld als referentie.  
De producten zelf kunnen van deze weergaven afwijken.

Technische gegevens

Algemene gegevens

Frequentiebereiken 380 – 430 MHz / 806 – 870 MHz

Afmetingen (H × B × D) 141 × 55 × 39 mm

Gewicht ca. 515 g 
(met accu van 1800 mAh en antenne)

Bedrijfsspanning 7,4 V

Accu (lithium-ion) 1800 mAh (standaardaccu)

Levensduur van de accu 
(5-5-90 bedrijfscyclus)

ca. 14 uur (standaardaccu)

Maximaal vermogen audio- 
uitgang

> 1,2 W

Gebruikersinterface

LCD-kleurendisplay 1,8 inch, 160 × 128 pixels,  
65.536 kleuren

Spraakgroepen – TMO 3000

Spraakgroepen – DMO 2000

Telefoonboek 1000 entries

Groepenlijst – TMO 
(Gebruik voor scannen,  
scan-lijsten)

200 (200 groepenper lijst)

Groepslijsten – DMO 50 (200 groepen per lijst)

Aantal korte berichten  
(dienst voor korte berichten)
(Ingang, uitgang, concepten)

400 / 50 / 50

Aantal statusberichten 200

Omgevingsomstandigheden

Bedrijfstemperatuurbereik 
(in ongevaarlijke omgeving)

- 30 °C tot + 60 °C

Bedrijfstemperatuurbereik 
(in gevaarlijke omgeving)

- 20 °C tot + 55 °C

Temperatuurbereik magazijn - 40 °C tot + 85 °C

Relatieve luchtvochtigheid ETS 300 019 (95 %)

Bescherming tegen stof en vocht IEC60529, IP67

Stoot- en trillingsbestendigheid MIL-STD-810 F / G

Explosiebeveiliging Gas: II 1G Ex ia IIC T4 
Stof: II 1D Ex ia IIIC T120 °C IP6x 
Mijnbouw: I M1 Ex ia


