
Załącznik nr 1 

 

Specyfikacja przedmiotów zamówienia 

 

1. 3 (słownie: trzy) zestawy cyfrowo-analogowych radiotelefonów obejmujące następujące elementy: 

- stacja bazowa, analogowo-cyfrowa - bazowych – Hytera 785 GPS BT lub równoważna -, działająca w paśmie VHF 
136-174MHz, z GPS i Bluetooth.  Tryb cyfrowy TDMA zgodny z ETSI DMR i analogowy. Moc nadajnika: do 25W.  
Szyfrowanie podstawowe DMRA 40bit. TX Interrupt. Slot na karty SD. Nagrywania głosu. Złącze Ethernet. MIL STD-
810G.  IP54. Interfejs w j. polskim. Kolorowy wyświetlacz 

- kompatybilny zasilacz do stacji bazowej 230V z możliwością podłączenia zewnętrznego akumulatora/baterii w 
celu zapewnienia zasilania awaryjnego podczas zaniku głównego zasilania – Alfatronix AD HYT 785 lub równoważny 

- kompatybilny dodatkowy mikrofon biurkowy z wbudowanym wzmacniaczem, przycisk PTT oraz MONITOR – 
Hytera SM10A1 lub równoważny 

 

2. 10 (słownie: dziesięć) zestawów cyfrowo-analogowych radiotelefonów przenośnych obejmujących 
następujące elementy: 

- radiotelefon przenośny działający w paśmie VHF 136-174 MHz – Hytera BD 615 lub równoważny. Moc nadajnika 
1-5W.  Tryb cyfrowy TDMA zgodny z ETSI DMR i analogowy. Ochrona przed pyłem i wodą: IP66. W komplecie z 
baterią,  anteną,  ładowarka biurkową, zasilaczem, klipsem do pasa.  

- kompatybilny z radiotelefonem zestaw kamuflowany z fonowodem – Hytera EAM12 lub równoważny 

- kompatybilny z radiotelefonem mikrofonogłośnik z mikrofonem ze złączem jack 3,5mm Hytera SM08M3 lub                                                     
równoważny 

- kompatybilna z radiotelefonem dodatkowy akumulator/bateria Hytera BL 2018 lub równoważny  

- kompatybilny z radiotelefonem pokrowiec umożliwiający zawieszenie radiotelefonu na pasku - Hytera NCN011 
lub równoważny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Appendix 1 

 

Specification of the items of the order 

 

1. 3 (in words: three) sets of digital-analog radiotelephones, including the following elements: 

- base station, analog-digital - base station - Hytera 785 GPS BT or equivalent -, operating in the VHF 136-174MHz 
band, with GPS and Bluetooth. TDMA digital mode compatible with ETSI DMR and analog. Transmitter power: up 
to 25W. 40bit DMRA basic encryption. TX Interrupt. SD card slot. Voice recording. Ethernet connection. MIL STD-
810G. IP54. Interface in Polish. Color display 

- compatible power supply for the 230V base station with the possibility of connecting an external battery / battery 
to provide emergency power supply during a main power failure - Alfatronix AD HYT 785 or equivalent 

- compatible additional desktop microphone with built-in amplifier, PTT button and MONITOR - Hytera SM10A1 or 
equivalent 

 

2. 10 (in words: ten) sets of digital-analog portable radiotelephones, including the following elements: 

- portable radiotelephone operating in the VHF 136-174 MHz band - Hytera BD 615 or equivalent. Transmitter 
power 1-5W. TDMA digital mode compatible with ETSI DMR and analog. Dust and water protection: IP66. 
Complete with battery, antenna, desktop charger, power adapter, belt clip. 

- Hytera EAM12 camouflage kit compatible with the radiotelephone or equivalent 

- Hytera SM08M3 3.5mm jack microphone compatible with the transceiver or equivalent 

- compatible with the radio additional battery / Hytera BL 2018 battery or equivalent 

- radio-compatible pouch for hanging the radio on the belt - Hytera NCN011 or equivalent 

 

 


