
First in TETRA

A D AT L A P

8000 -es  soroza t

STP8X
VALÓBAN BIZTONSÁGOS
KÉZI KÉSZÜLÉK

A piacvezető csomag...

A kézi készülék választék alapvető előnyeit és 
fi lozófi áját alapul véve és alkalmazva azokat 
a valóban biztonságos készülékek világszerte 
jelenlévő felhasználóinak elvárásaira tette 
lehetővé a Sepura számára a piacvezető 
csomag összeállítását. 

Kiterjedt és részletes piackutatás határozta 
meg az STP8X fejlesztését, ami nem csak a 
legutolsó ATEX/IECEx szabványoknak felel meg, 
de olyan jellemzőket és funkcionalitást biztosít, 
amire a tűzoltóknak, gáz- és olajkitermelésben, 
nehéziparban, vegyiparban, repülőtereken és a 
hadseregekben dolgozóknak szükségük van.  

Az új STP8X potenciálisan robbanásveszélyes 
gázt és port tartalmazó környezetben 
használható kritikus hírközlést biztosítva a 
vegyipari üzemek, tűzesetek és gázvezetékek 
veszélyes munkahelyein dolgozóknak.

www.sepura-stp8x.com
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PÁRATLAN FELHASZNÁLÓI BIZTONSÁG     HANGMINŐSÉG     KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ

PÁRATLAN FELHASZNÁLÓI BIZTONSÁG 
Az STP8X aktívan javítja a munkavállalók biztonságát 
a funkciók kombinációja révén. A készülék rendkívül 
érzékeny, beépített GPS vevője lehetővé teszi a 
felhasználó helyzetének nagyon pontos meghatározását 
és mozgásának fi gyelését, ezáltal javítja a felhasználó 
biztonságát és az erőforrás gazdálkodást. A biztonságot 
tovább fokozza az automatikus elesésriasztás, ami integrált 
része a Sepura GPS megoldásának. Ez egy azonnali 
riasztást küld az irányító központba és hallhatóan a 
felhasználó közvetlen közelében, ha az csapdába esik 
vagy mozdulatlanná válik.

ROBUSZTUS KIALAKÍTÁS
Az erős, masszív kivitel biztosítja az optimális 
megbízhatóságot mostoha körülmények között. A Sepura 
világszerte ismert a robusztus termék kialakításról, amit 
most új szintre emel, hogy megfeleljen az újonnan 
meghatározott és nagyon igényes ATEX / IECEx 
robusztussági előírásoknak.

HANGMINŐSÉG
A hangos, tiszta hang alapvető fontosságú a hatékony 
kommunikációhoz, de a környezet - ahol a valóban 
biztonságos készüléket szükséges használni - gyakran 
nagyon zajos a nehéz gépek vagy gyártelep miatt. Ez 
az ellenséges környezet megköveteli a munkavállalótól 
a nehéz védőruha viseletét - beleértve a sisakot - ami 
megnehezíti a tiszta hallást. A Sepura szorosan 
együttműködött a felhasználókkal a rádió és a kiegészítők 
széles skálájának megtervezésekor, hogy kiemelkedő fél-
duplex és duplex hangminőséget biztosíthasson.

KÖNNYŰ HASZNÁLAT
Az egyszerű, nagyon jól kitapintható, nagy felületű 
billentyűzet teszi az STP8X-et a nehéz kesztyűvel 
legkönnyebben használható valóban biztonságos TETRA 
készülékké.

HOSSZÚ AKKUMULÁTOR ÜZEMIDŐ
A hosszú műszakokban dolgozó és jelentős számú hívást 
bonyolító felhasználó számára a hosszú akkumulátor 
üzemidő elengedhetetlen. A Sepura innovatív fejlesztése 
biztosítja a hosszú üzemidőt, mint a készülék egyik 
kulcsfontosságú tulajdonságát.

KIJELZŐ LÁTHATÓSÁGA
A kristálytiszta láthatóság elsőrangú kívánalom, amikor 
igényes környezetben használjuk a készüléket. Az STP8X 
nagyméretű, nagyfelbontású kijelzője 3 megjelenítési 
méretben működhet, hogy biztosítsa a láthatóságot 
nehéz és lecsökkent látási körülmények között. A nagy, 
tiszta kijelző kettős megvilágítási technológiát használ a  
láthatóság biztosításához minden fényviszony esetén.

HOZZÁFÉRÉS A RÁDIÓ ALKALMAZÁSOKHOZ
A Sepura felhasználók számára elérhető a gyorsan bővülő 
alkalmazás kínálat. Ez lehetővé teszi a feladatorientált 
és egymással együttműködő adatátvitelt a készülék-
készülék valamint készülék-diszpécser vonatkozásban. A 
közműszolgáltatók feladatelosztó alkalmazása, a veszélyes 
üzem/vegyipar vonatkozású adatlekérdezés a készenléti 
szervek számára és a tűzoltók riasztási rendszere már 
használható, a további fejlesztések folyamatban.

INFORMÁCIÓ BIZTONSÁG
A levegő interfész és a kiegészítő végponti titkosítás 
véd a lehallgatás ellen és biztosítja a fontos üzemviteli 
információk biztonságát.

FLOTTA INTEGRITÁS
Az STP8X kompatibilis a Sepura Radio Manager-rel és 
egyéb Sepura megoldással, csökkentve a teljes élettartam 
költséget és lehetővé téve a fl otta hatékony kezelését és a 
jövőbeni bővítések költséghatékony megoldását.

EGY TELJES CSOMAG
Az STP8X teljes csomagot biztosít a készülékkel, 
tartozékokkal, bővített funkcionalitással és széles 
alkalmazás választékkal. A Sepura szorosan 
együttműködve az ATEX felhasználókkal egy olyan 
készüléket tervezett, ami nem csak valóban biztonságos, 
de a nehéz környezeti feltételektől függetlenül használható 
bárhol. Az STP8X révén a Sepura egy új sztenderdet állított 
fel a TETRA valóban biztonságos piacon.

A készülék nem valós méretű a képeken



STP8X TARTOZÉKOK

Sisakra rögzíthető robusztus 
fejhallgató

Robusztus fejhallgató

Kézibeszélő-hangszóró 
(RSM)

PTT

Koponyamikrofon

Gégemikrofon

Könnyű boom mikrofonos készlet

TARTOZÉKVÁLASZTÉK
Az STP8X minősített tartozékokkal rendelkezik, elősegítve a 
biztonságos és megbízható működést, valamint a tiszta és 
hangos beszédátvitelt veszélyes környezetben. A választék 
biztosítja a felhasználó számára a legmegfelelőbb tartozék 
rendelkezésre állását.

RUSC & NEXUS VÉGŰ CSATLAKOZÁSOK
A RuSC (robusztus oldalcsatlakozó) csatlakozós 
tartozékok - mint a vállmikrofon és nagyméretű PTT – 
nem választhatók le vagy csatlakoztathatók veszélyes 
környezetben. Az ezekhez kapcsolódó, minősített NEXUS 
csatlakozós tartozékok biztosítják használat közbeni 
csatlakoztathatóságot az STP8X port és gázt tartalmazó 
működési környezetében.



STP8X
VALÓBAN BIZTONSÁGOS KÉZI KÉSZÜLÉK

1 – Az ETSI EN300 019-2-1 és EN300 019-2-2-ben meghatározott
2 – Az elérhetőség exportengedély függvénye.
3 –  Az elesés riasztás nem helyettesít más kockázatkezelési eljárásokat és gyakorlatot. A funkció licenszhez 

kötött.
4 – A Sepura látszólagos billentyűzeten keresztüli szövegbevitel használatával
5 – Az STP8X belső hangszóróján

A Sepura folyamatosan fejleszti termékeit és szolgáltatásait. Az ezen adatlapon szereplő információk és képességek a 
kiadás időpontjában helytállóak, de előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

© Sepura plc
További információért látogasson el a sepura.com oldalra
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NEMZETKÖZI IECEx ELŐÍRÁSOK

Gáz környezeti besorolás = Ex ib IIC T4 Gb  
(-20°C <= Ta <= +55°C)
•  Valóban biztonságos védelem: Ex ib (egy 

megszámlálható hiba)
•  Gáz csoport: IIC (és valamennyi alacsonyabb 

csoport: IIB és IIA)
•  Hőmérséklet: T4 (135 °C és valamennyi alacsonyabb 

csoport: T3, T2 és T1)
•  Berendezés védelmi szint: Gb (Gáz zóna 1 és 2)
•  (-20°C <= Ta <= +55°C) igazolja, hogy a 

termék valamennyi minősítést teljesíti ezen extrém 
hőmérsékleti értékek között

Por környezet = Ex ib IIIC T90°C Db  
(-20°C<=Ta <= +55°C)
•  Valóban biztonságos védelem: Ex ib (egy 

megszámlálható hiba)
•  Por csoport: IIIC (vezetőképes por és valamennyi 

alacsonyabb csoport: IIIB és IIIA)
•  Hőmérséklet: 90°C (maximális hőmérsékleti eset 

elérhető)
•  Környezeti hőmérséklet: (-20°C<=Tamb<=+55°C) 
•  Berendezés védelmi szint: Db (Por zóna 21 és 22)
•  Burkolat minősítés:IP6x (port kizáró)
•  (-20°C <= Ta <= +55°C) igazolja, hogy a 

termék valamennyi minősítést teljesíti ezen extrém 
hőmérsékleti értékek között

ATEX ELŐÍRÁSOK

Gáz környezet = II 2G Ex ib IIC T4 Gb 
(-20°C<=Ta<=+55°C)
•  Berendezés csoport: II
•  Berendezés kategória: 2 (használható Gáz zóna 

1 & 2-ben)
•  Valóban biztonságos védelem: Ex ib (egy 

megszámlálható hiba)
•  Gáz csoport: IIC (Hidrogén és alacsonyabb 

osztályok; IIB – Etilén; és IIA – Propán)
•  Hőmérséklet: T4 (135 °C és valamennyi 

alacsonyabb csoport: T3, T2 és T1)
•  Berendezés védelmi szint: Gb (Gáz zóna 1 és 2)
•  (-20°C <= Ta <= +55°C) igazolja, hogy a 

termék valamennyi minősítést teljesíti ezen extrém 
hőmérsékleti értékek között

Por környezet = II 2D Ex ib IIIC T90°C 
(-20°C<=Ta<=+55°C) Db IP6x
•  Berendezés csoport: II
•  Berendezés kategória: 2 (használható Zóna 21 

és 22-ben)
•  Valóban biztonságos védelem: Ex ib (egy 

megszámlálható hiba)
•  Por csoport: IIIC (vezetőképes por és valamennyi 

alacsonyabb csoport: IIIB és IIIA)
•  Hőmérséklet: 90°C (maximális hőmérséklet eset 

elérhető .i.e. az alacsonyabb érték jobb)
•  Berendezés védelmi szint: Db
•  Burkolat minősítés:IP6x (port kizáró)
•  (-20°C <= Ta <= +55°C) igazolja, hogy a 

termék valamennyi minősítést teljesíti ezen extrém 
hőmérsékleti értékek között

HANG SZOLGÁLTATÁSOK

Duplex hívások (készülék és PABX/PSTN irányokba)
Fél-duplex hívások (egyéni és csoport)
Elsőbbségi hívás
Vészhívás (Beválasztó prioritás)
Intelligens riasztás jelentés
Beszélő fél azonosítás
Hívóvonal azonosítás
DTMF hívás4

MSISDN hívás4

Dinamikus csoport
Háttér(rejtett) csoportok
DMO egyéni hívás
DMO csoporthívás
DMO vészhívás
DMO intelligens vészhívás
TMO/DMO független hangerő szabályozás

ADATÁTVITEL ÉS ALKALMAZÁSOK

Állapot üzenet (TMO & DMO)
SDS üzenet (TMO & DMO)4
Összefűzött SDS üzenet4
Több időréses adatátvitel
TETRA személyhívó
WAP böngészés
Rádió alkalmazások
Kép és térkép tárolás memóriakártyán
Egyedül dolgozó funkció
Nem fogadott események alkalmazás, megjelenítés 
és gyorsbillentyű

HELYMEGHATÁROZÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

Integrált GPS opció
GPS alapú iránytű
Levegőn keresztüli GPS jelentések a következő 
protokollokkal

• ETSI normál helymeghatározás (LIP)
• NMEA &
• Sepura Compact üzenetek

BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK

Azonosítás
Class 1, 2 és 3 TETRA biztonság
Levegőinterfész titkosítás
TEA1/2/3/4 támogatott2
SMART kártya E2E titkosítás támogatott2
BOS és Sectra intelligens kártyák támogatása2

E2E titkosítás támogatás2

DMO ÁTJÁTSZÓ SZOLGÁLTATÁSOK (LICENSZ SZÜKSÉGES)

Továbbított DMO beszéd
Továbbított DMO jelzés
Továbbított csoport állapot & SDS üzenetek
Type 1A működés egy frekvencián
Jelenléti jel támogatása
Vészhívás
Hívásmegfigyelés & részvétel

TARTOZÉKOK

Ruházatra rögzítési tartozékok
Bőrtok
RSM
80mm-es, mellkasra szerelhető PTT
Gégemikrofon
Koponyamikrofon
Robusztus fejhallgató
Sisakra rögzíthető robusztus fejhallgató 
Könnyű boom mikrofonos készlet 
Könnyű boom mikrofonos headset PTT-vel 
USB adatkábel

MÉRETEK

Magasság: 139mm
Szélesség: 61mm/54mm

Mélység: 44mm
Súly ≤338g

FREKVENCIASÁVOK

380-430MHz – STP8X138
407-473MHz – STP8X140

7.4V (névleges) Lítium-Polimer akkumulátor csomag
Intelligens jelentő akkumulátor
1400mAh akkumulátor

TÁPELLÁTÁS

KÉSZÜLÉK OPCIÓK

Bluetooth GPS
Micro SD kártya (max. 32Gb támogatott)
Elesés riasztás3

DMO átjátszó Type 1A
Levegőinterfész titkosítási opciók
Végponti titkosítási opciók
Széles nyelvi választék

KIJELZŐ ÉS FELHASZNÁLÓI INTERFÉSZ

Nagy, 30x38mm aktív LCD 
Nagyfelbontású kijelző (176 x 220 pixel)
TFT kijelző, 262K szín
Normál, nagy és nagyon nagy méretű szöveg
8 konfigurálható gyorsbillentyű
2 funkciógomb
Híváslista
Telefonkönyv (2000 bejegyzés)
9900 TMO/DMO beszédcsoport
5000 többszintű mappa
Intelligens keresés 
Gyorscsoportok
Adástiltás állapot üzenet jelzéssel
Rögzített és konfigurálható pásztázási listák
Töltésből hátralévő idő kijelzése
Nem fogadott hívások megjelenítése
Nagy, jól tapintható billentyűzet vastag tűzoltó 
kesztyűvel történő használathoz

RF PARAMÉTEREK

RF teljesítmény – MS Power Class 4 (1W)
RF teljesítmény – állítható TMO/DMO/REP
Adaptív teljesítményszabályozás támogatott
Vevőosztály –  A és B
Statikus vételi érzékenység -112dBm
Dinamikus vételi érzékenység -103dBm

TERMÉKJELLEMZŐK

Hangteljesítmény 1 Watt5
Működési hőmérséklet -20°C - +55°C
Tárolási hőmérséklet -40° - +85°C1
Por & víz elleni védelem IP67
Ütés, elejtés & rázkódás ETS 300 019


