
 

Postaw na Hyterę
– radiotelefon zgodny z wymogami SOLAS!
Wieści dotarły już na pokład? Radiotelefon Hytera ATEX 
zwiększa bezpieczeństwo na statku!
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Zadbaj o bezpieczeństwo – wybierz radiotelefon Hytera.
Wyzwanie: nowe przepisy międzynarodowej 
konwencji SOLAS
Jednym z najbardziej niebezpiecznych scenariuszy, jaki może 
się rozegrać na morzu, jest pożar na pokładzie. Gdy wydarzy się 
najgorsze, ważne jest, aby załoga dysponowała niezawodnym, 
skutecznym i bezpiecznym systemem umożliwiającym 
komunikację na pokładzie statku. Aby to zapewnić, 
Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) określiła 
specjalne regulacje w ramach Międzynarodowej konwencji 
o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS):

Od 1 lipca 2014 r. włącznie na wszystkich nowo 
zbudowanych statkach muszą znajdować się co najmniej dwa 
niezawodne i odporne na eksplozję radiotelefony ręczne. 
Statki zbudowane przed 1 lipca 2014 r. muszą spełniać 
te same wymogi nie później niż w dniu 1 lipca 2018 r. 
(patrz rozdział 2 przepisów Międzynarodowej konwencji SOLAS).

Radiotelefon Hytera PD715Ex pozwoli Ci spełnić 
wymagania konwencji SOLAS.
Zgodnie z przepisami SOLAS, na statkach zarejestrowanych 
w Europie muszą znajdować się radiotelefony spełniające 
wymagania Dyrektywy ATEX. Radiotelefony ręczne Hytera 
PD795Ex, a w szczególności PD715 Ex, posiadają certyfikat ATEX, 
idealnie nadają się do użycia na pokładzie statków oraz spełniają 
wymagania Międzynarodowej konwencji SOLAS, w tym normy 
EN 60945!

Radiotelefon PD715Ex stanowi idealne rozwiązanie zwiększające 
bezpieczeństwo na pokładzie statku oraz zapewniające zgodność 
z wymaganiami SOLAS.

Ponadczasowość dzięki zgodności 
ze standardem DMR
Radiotelefon PD715 Ex działa w trybie analogowym i cyfrowym. 
Na potrzeby konwencji SOLAS oferujemy Państwu analogowy 
wariant radiotelefonu PD715 Ex.

Ale to nie wszystko.
W przeciwieństwie do innych producentów oferujących jedynie 
wersje analogowe, radiotelefon PD715 Ex można w dowolnej 
chwili zaktualizować do wersji cyfrowej.

Tryb cyfrowy daje wiele korzyści: praca w podwójnym trybie 
analogowo-cyfrowym, wysyłanie wiadomości tekstowych, 
czystszy dźwięk z redukcją szumów, obsługa różnych rodzajów 
połączeń oraz rozmaite funkcje bezpieczeństwa, takie jak 
określanie położenia za pomocą systemu GPS, monitorowanie 
bezpieczeństwa pracownika wykonującego pracę samotnie 
(„lone worker”), alarmowanie o potencjalnej sytuacji zagrożenia 
życia („man down”) i dodatkowy przycisk bezpieczeństwa.

O firmie Hytera
Hytera Communications Co. Ltd jest jednym z wiodących 
producentów wysokiej jakości systemów komunikacji 
radiotelefonicznej oraz terminali wykorzystujących standardy 
analogowe, TETRA, DMR i LTE. Hytera Communications Co. Ltd. 
posiada sieć 60 filii i oddziałów zlokalizowanych na wszystkich 
kontynentach, zatrudniając ponad 9000 pracowników.

Właściwe rozwiązanie dla Ciebie!

Produkt
Radiotelefon PD715 Ex analogowy, zakres UHF, 
wyposażony w iskrobezpieczną baterię litowo-
jonową BL1801-Ex (1800 mAh), antenę UHF/GPS, 
ładowarkę szybkoładującą oraz adapter zasilania 
(standard UK/EU)

Mikrofon kostny ze słuchawką
ATEX POA34-Ex

Laryngofon
ATEX POA61-Ex

Duży przycisk PTT (Push To Talk)
ATEX POA63-Ex
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