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TETRA-portofoon

PT580H Plus

Volledige functionaliteit en ergonomisch design. Met de 
beschermingsklasse IP67, het kleurendisplay met hoge 
resolutie, het uitgangsvermogen van maximaal 3 W, de dui-
delijke digitale spraakkwaliteit, de dodemansfunctie en de 
GPS- lokalisatie biedt u de portofoon PT580H Plus optimale 
TETRA-communicatie in elke situatie.



PT580H PLUS
TETRA-portofoon

Portofoon

Highlights 

Veelzijdige bedrijfsmodi
Behalve de directe modus (DMO) en de bundelradiomodus (TMO) ondersteunt de 
PT580H Plus de werking als ETSI Type-1A-DMO-repeater. Gebruikt met de portofoon 
in deze nieuwe modus, dan wordt het gebruiksbereik van de gekoppelde TETRA- 
gebruikers enorm vergroot.

Uitstekende audio-kwaliteit
De PT580H Plus bevat een audio-chip met geoptimaliseerde ruisonderdrukking.  
Gebruikers, die in luidruchtige omgevingen op duidelijke communicatie zijn 
aangewezen, profiteren van een geoptimaliseerde audio-kwaliteit, en de daaraan 
gekoppelde betere verstaanbaarheid.

Gepatenteerde antenne
De geïntegreerde radio- en gps-antenne zorgt voor een hoog comfort en nog bete-
re prestatiekenmerken. De beide bedieningsknoppen van de PT580H Plus zijn door 
de antenne van elkaar gescheiden, zodat ook met handschoenen of onder slechte  
lichtomstandigheden amper gevaar bestaat voor een verkeerde bediening.

Stof en waterdicht
De portofoon is conform beschermingsklasse IP67 tegen stof en water beschermd. 
Deze voldoet tevens aan de vereisten van  de MIL - STD - 810 C / D / E / F / G - standaard en 
heeft de HALT - Testen (Highly Accelerated Life Test) doorstaan. Het toestel biedt daar-
mee zelfs onder zware gebruiksomstandigheden uitstekende prestatiekenmerken.

Veelzijdige diensten
Behalve de spraak en data-communicatie kunnen nog andere functies worden uit-
gebreid: GPS, encryptie etc. Daarnaast beschikt de portofoon over een aansluiting 
voor bijvoorbeeld audio- en data-toebehoren.

Directe en naadloze communicatie
De PT580H Plus biedt snelle toegang tot het TETRA-radionetwerk en tot de diensten. 
Het werd overeenkomstig de informatie van de ETSI TETRA-standaard ontwikkeld 
en is daarom met infrastructuren en eindapparaten van verschillende fabrikanten 
compatibel.

Uitgebreide accessoires
Behalve de standaard toebehoren is een uitgebreid programma aan extra accessoi-
res verkrijgbaar. Daaronder talrijke audio-accessoires zoals bijvoorbeeld gehoorbe-
schermingspraaksets of draadloze headsets.

De met * gemarkeerde features staan in de toekomstige versies van de PT580H Plus ter beschikking.  
Encryptie-eigenschappen zijn optioneel en vragen om een aparte toestelconfiguratie; onderhavig aan 
Duitse en Europese exportbepalingen. 



Functies 

Bedrijfsmodus
 Bundelradiomodus (TMO): Communicatie via het TETRA-netwerk 

(Half-duplex en duplex-modus)
 Directe modus (DMO): Directe communicatie tussen portofoons 

(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 individuele oproep en als oproep in een telefoon-

netwerk (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
 Indicatie van de 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)

Functies van de gebruikersinterface
 20 programmeerbare knoppen voor directe toegang tot  

afzonderlijke functies (sneltoetsen)
 4-zijdige navigatietoets
 gescheiden draaikeuzeschakelaar voor oproepgroepen en  

audio-volumes
 Oproepprotocol: gemiste / aangenomen oproepen, gekozen nummers 
 Flexibel kiezen (bijv. direct kiezen, nummerherhaling, zoeken in lijst etc.) 
 Speciale microfoons 

  bovenste microfoon voor half-duplex-oproepen 
  onderste microfoon voor duplex-gesprekken

 Instelbare displayhelderheid & screensaver
 Al vele talen beschikbare, installatie van meerdere te selecteren 

talen op portofoon
 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)

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 
 Melding over nieuwe berichten tijdens een oproep
 Pakketgegevensdienst (Packet Data, Single-Slot, Multi-Slot)
 Java™-Plattform MIDP 2.0, WAP

Tweekleurige PTT, goed 
herkenbaar.

Uniek verborgen compact  
luidsprekerdesign voor betere 
audiokwaliteit.

Speciale oranjekleurige 
Noodknop.

Apparaat-interface voor audio- en data-accessoires, 
Plug & Play, met niet te verliezen afsluitkap.
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Radio-eigenschappen

Kanaalraster 25 kHz

Zendvermogen Tot 3 W (instelbaar) /  
max. 1,8 W bij 806 – 870 MHz

Zendvermogennauwkeurigheid ±2 dB

Zendvermogenregeling 5 stappen van 5 dB

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

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

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

GPS-data

GPS-nauwkeurigheid ≤ 2,5 m

Gevoeligheid ≤ -148 dBm ontvangstgevoeligheid; 
≤ -162 dBm signaal-trackings- 
gevoeligheid

Tijd tot eerste positieherkenning 
(TTFF) koude start

< 27 seconden

Tijd tot eerste positieherkenning 
(TTFF) warme start

< 1 seconden

De met * gemarkeerde features staan in de toekomstige versies van de PT580H 
Plus ter beschikking.

Alle technische gegevens werden in de fabriek en overeenkomstig de be-
treffende standaarden bepaald. 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 / 405 – 475 MHz*
806 – 870 MHz

Afmetingen (H × B × D) 127,5 × 54,5 × 36,5 mm

Gewicht  
(zonder accu, zonder antenne)

237 g

Bedrijfsspanning 7,4 V

Accu (lithium-ion-accu) 1800 mAh (standaardaccu)
2500 mAh (opt. Hoge capaciteit-accu)

Accugebruiksduur  
(lithium-ion-accu,  
5-5-90 bedrijfscyclus)

> 16 uur (standaardaccu)
> 22 uur (opt. Hoge capaciteit-accu)

LCD-kleurendisplay 160 × 128 pixels, 65.000 kleuren

Oproepgroepen aantal – TMO 3000

Oproepgroepen aantal – 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,  
ingaand, uitgaand, concepten)

400 / 50 / 50

Aantal statusberichten 200

Omgevingsomstandigheden

Bedrijfstemperatuurbereik - 30 °C tot + 60 °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 C / D / E / F / G

Standaard toebehoren

Antenne  
(GPS geïntegreerd)

Oplader CH10A07Voeding 
(landspecifiek)

Lithium-ion-accu  
1800 mAh BL1806

Riemclip BC19 Polsbandje RO04


