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SPRZĘT

    Eter jest    nasz
Krótkofalówka, radiotelefon, walkie-talkie – na-
zwy ró¿ne, funkcja ta sama. Ju¿ dawno minê³y
czasy, kiedy geodeci porozumiewali siê na od-
leg³oœæ, machaj¹c rêkami czy szkicownikiem.

Kwestiê rodzaju radiotelefonów, których mo¿-
na u¿ywaæ bez op³at, pozwoleñ i rejestracji,

reguluje rozporz¹dzenie ministra infrastruktury
z 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urz¹dzeñ radio-
wych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych,
które mog¹ byæ u¿ywane bez pozwolenia. Geo-
detów interesuje § 1.1 punkt 2, w którym mo-
wa o radiach typu PMR 446 (z moc¹ do
500 mW), oraz § 2 punkt 2, gdzie dopuszcza siê
do stosowania urz¹dzenia pracuj¹ce na czêstotli-
woœciach do 800 MHz z moc¹ nieprzekraczaj¹c¹
20 mW. Do drugiej grupy zalicza siê radiotelefony
serii LPD. Wœród przedstawionych na kolejnych stro-

nach urz¹dzeñ s¹ krótkofalówki bardziej zaawanso-
wane z ró¿nymi przydatnymi funkcjami, solidn¹
obudow¹ (spe³niaj¹ce normy py³o- i wodoszczelno-
œci), ale zarazem dro¿sze. Tañsze modele s¹ mniej
odporne na trudne warunki pracy geodetów, ale w pe³-
ni spe³niaj¹ swoj¹ funkcjê i s¹ warte zaprezentowa-
nia ze wzglêdu na cenê.
Rynek radiotelefonów jest bardzo bogaty. Odna-
lezienie producentów tego typu sprzêtu oraz
wszystkich oferowanych przez nich modeli jest
niezwykle trudne, a na ich zaprezentowanie na-
le¿a³oby poœwieciæ kilka dobrych stron. Dlate-
go zdecydowaliœmy siê na pokazanie oferty naj-
bardziej znanych marek. A dla u³atwienia zro-
zumienia parametrów wymienionych w tabeli
wyjaœniamy poni¿ej kilka najczêœciej pojawiaj¹-

cych siê sformu³owañ.

Opracowanie Marek Pud³o

■ Moc wyjœciowa – podawana w watach
[W] lub miliwatach [mW]; im moc jest wiêk-
sza, tym wiêkszy jest zasiêg; pamiêtaæ tak-
¿e nale¿y, ¿e wiêksza moc nadajnika powo-
duje szybsze zu¿ywanie siê baterii lub aku-
mulatorów; moc jest jednym z parametrów,
które decyduj¹ o mo¿liwoœci u¿ywania ra-
diotelefonu bez pozwolenia i bez konieczno-
œci zarejestrowania.
■ Czêstotliwoœæ pracy – podstawowy pa-
rametr radiotelefonu, okreœlaj¹cy liczbê pe³-
nych cykli fali elektromagnetycznej w jed-
nostce czasu, wyra¿any w hercach [Hz];
przedstawione przez nas urz¹dzenia wy-
korzystuj¹ mikrofale decymetrowe (300-
-3000 MHz) o d³ugoœci od 10 cm do 1 m; s¹
one generowane przez elektroniczne syste-
my drgañ.
■ Zasiêg – odleg³oœæ, na jak¹ mo¿na pro-
wadziæ rozmowê, u¿ywaj¹c dwóch podob-
nych radiotelefonów; jest on podawany
orientacyjnie, poniewa¿ zale¿y od otocze-
nia, w którym pracuje radiotelefon; komplet
z³o¿ony z dwóch identycznych modeli mo¿e
zapewniaæ zasiêg od kilkudziesiêciu metrów
(np. w hali fabrycznej) do kilku kilometrów
na otwartej przestrzeni.
■ Kana³ – umownie przydzielony numer
do okreœlonej czêstotliwoœci; radiotelefony
wyœwietlaj¹ czêstotliwoœæ pracy lub kana³.
■ PMR – Private Mobile Radio – radiotele-
fony wykorzystuj¹ce 8 czêstotliwoœci w paœ-
mie 446 MHz, pracuj¹ce z maksymaln¹ mo-
c¹ wyjœciow¹ 500 mW; zwiêkszona moc wyj-
œciowa w porównaniu z urz¹dzeniami LPD

skraca znacz¹co ¿ywotnoœæ baterii lub aku-
mulatorów, ale zwiêksza równoczeœnie za-
siêg radiotelefonów – do 5000 m w zale¿no-
œci od ukszta³towania terenu.
■ LPD – Low Power Device – radiotelefony
pracuj¹ce w uk³adzie 69 (lub 128) czêstotli-
woœci w paœmie 433-434 MHz, z moc¹ mak-
symaln¹ 10 mW; ze wzglêdu na ma³¹ moc
nadajnika, a co za tym idzie – ma³y pobór
pr¹du, radiotelefony te mog¹ d³ugo praco-
waæ bez wymiany baterii lub ³adowania aku-
mulatorów; s¹ ma³e, lekkie i porêczne; ich
wad¹ jest niewielki zasiêg, który w zale¿no-
œci od warunków pracy wynosi do 1000 m.
■ VOX – pozwala na uruchomienie trybu
nadawania za pomoc¹ g³osu; gdy zacznie-
my mówiæ do mikrofonu, radiotelefon przej-
dzie w stan nadawania; prze³¹czenie na od-
biór nastêpuje automatycznie po kilku se-
kundach ciszy; funkcja mniej przydatna w oto-
czeniu, gdzie pojawiaj¹ siê g³oœne i przypad-
kowe dŸwiêki; w niektórych modelach radio-
telefonów do jej wykorzystania konieczne bê-
dzie pod³¹czenie zestawu s³uchawkowego
z mikrofonem.
■ Skanowanie – umo¿liwia ci¹g³e automa-
tyczne przeszukiwanie i nas³uch aktywnych
kana³ów; radiotelefon zatrzymuje siê na ka-
nale, na którym odbywa siê ³¹cznoœæ miêdzy
u¿ytkownikami; mo¿liwe jest skanowanie od
kilku do kilkunastu kana³ów na sekundê.
■ Szyfrowanie rozmów – tzw. skrambler;
umo¿liwia cyfrowe szyfrowanie rozmów tak,
aby by³y one niezrozumia³e dla postronnego
s³uchacza.

■ CTCSS – Continous Tone Code Squelch
System – system kodowania poza pasmem
akustycznym radiotelefonu; dziêki CTCSS
wiêcej rozmówców mo¿e wspó³u¿ytkowaæ
tê sam¹ czêstotliwoœæ, nie s³ysz¹c siê na-
wzajem; obaj rozmówcy musz¹ mieæ wy-
brany ten sam kod, aby mo¿liwe by³o na-
wi¹zanie ³¹cznoœci; CTCSS jest przydatny,
gdy na u¿ywanej czêstotliwoœci mamy du¿o
zak³óceñ; CTCSS nie koduje transmisji i nie
zabezpiecza przed zak³ócaniem naszego
rozmówcy przez inny nadajnik pracuj¹cy na
tym samym kanale; inna nazwa tego roz-
wi¹zania (stosowana przez Motorolê) to PL
– Private Line.
■ DCS – Digital Code Squelch – kodowa-
na cyfrowa blokada szumów; wykorzystuje
CTCSS; ró¿nica polega na emitowaniu za-
miast jednego tonu kilku ró¿nych, bêd¹cych
zakodowan¹ liczb¹; dekoder DCS w³¹cza
g³oœnik w przypadku stwierdzenia zgodno-
œci odbieranej liczby z w³asnym wzorcem
zaprogramowanym w radiotelefonie; wystê-
puje w dro¿szych i bardziej zaawansowa-
nych technicznie radiotelefonach.
■ SQ – Squelch – automatyczne odcinanie
sygna³ów s³abych i szumów pochodz¹cych
z zak³óceñ t³a.
■ Wywo³anie selektywne – system umo¿-
liwiaj¹cy wywo³anie okreœlonego rozmówcy
spoœród grupy; dziêki tej funkcji urz¹dzenie
odbiorcy nie prze³¹cza siê natychmiast na
tryb odbioru, a wywo³anie sygnalizowane jest
dyskretnym sygna³em dŸwiêkowym lub wi-
bracyjnym.                                                   ■
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Radiotelefony
MARKA
MODEL
MOC [mW]
CZÊSTOTLIWOŒCI PRACY [MHz]
ZASIÊG [m]
LICZBA KANA£ÓW
ZASILANIE

■ rodzaj baterii
■ czas pracy [h]

WYŒWIETLACZ
■ wyœwietlane informacje

■ podœwietlany
FUNKCJA VOX
FUNKCJA SKANOWANIA
FUNKCJA SZYFROWANIA ROZMÓW
LICZBA KLAWISZY
MO¯LIWOŒÆ POD£¥CZENIA S£UCHAWEK/MIKROFONU
WYMIARY [mm]
WAGA [kg]
TEMPERATURA PRACY [°C]
NORMA PY£O- I WODOSZCZELNOŒCI
INFORMACJE DODATKOWE

GWARANCJA [lata]
CENA NETTO [z³]
(1 radiotelefon + ³adowarka + akumulator)
CENA NETTO KOMPLETU [z³]

DYSTRYBUTOR

Radiotelefony
MARKA
MODEL
MOC [mW]
CZÊSTOTLIWOŒCI PRACY [MHz]
ZASIÊG [m]
LICZBA KANA£ÓW
ZASILANIE

■ rodzaj baterii
■ czas pracy [h]

WYŒWIETLACZ
■ wyœwietlane informacje

■ podœwietlany
FUNKCJA VOX
FUNKCJA SKANOWANIA
FUNKCJA SZYFROWANIA ROZMÓW
LICZBA KLAWISZY
MO¯LIWOŒÆ POD£¥CZENIA S£UCHAWEK/MIKROFONU
WYMIARY [mm]
WAGA [kg]
TEMPERATURA PRACY [°C]
NORMA PY£O- I WODOSZCZELNOŒCI
INFORMACJE DODATKOWE

GWARANCJA [lata]
CENA NETTO [z³]
(1 radiotelefon + ³adowarka + akumulator)
CENA NETTO KOMPLETU [z³]

DYSTRYBUTOR

Hotline
HL-103

500
446

5000
8

Ni-Cd
30
tak

numer kana³u, selektywne
wywo³ywanie, VOX

tak
tak
tak
tak
9

tak
120 z anten¹
brak danych
brak danych
brak danych

kodowanie g³osu,
dzwonki do wyboru

brak danych
244,26

brak

Avanti

MaxCom
 WT 103 Comfort

500
446

2500-5000
8

Ni-MH
15
tak

numer kana³u, szyfrowanie,
odbieranie, monitorowania kana³ów,

blokada klawiszy, skanowanie
tak
tak
tak
tak
9

tak
120 x 55 x 25

0,15
brak danych

nie
funkcja niania, stoper, zaczep
na pasek, wy³¹cznik czasowy

1
brak

229
(2 radiotelefony, 2 zest. s³uchawkowe,

2 akumulatory, ³adowarka)
P.W. Maxtel

MaxCom
WT 108 Comfort

500
446

2500-5000
8

Ni-MH
15
tak

numer kana³u, szyfrowanie,
odbieranie, monitorowania kana³ów,

blokada klawiszy, skanowanie
tak
tak
tak
tak
9

tak
135 x 51 x 25

0,15
brak danych

nie
funkcja niania, stoper, zaczep
na pasek, wy³¹cznik czasowy

1
brak

229
(2 radiotelefony, 2 zest. s³uchawkowe,

2 akumulatory, ³adowarka)
P.W. Maxtel

Icom
IC-F22SR

500
446

do 3000
8

AA, Ni-Cd, Ni-MH
brak danych

nie
nie dotyczy

nie dotyczy
tak
tak

CTCSS, DCS
5 + 2 pokrêt³a

tak
128 x 54 x 37

0,317 (z akumulatorem)
-25 do +55

MIL-810C, D, E
brak danych

brak danych
579

brak

Avanti

INTO
MBO
500
446

do 5000
8

AA
16
tak

numer kana³u, poziom
g³oœnoœci, na³adowanie baterii

tak
tak
tak
nie
9

tak
100 x 60 x 25
brak danych
brak danych
brak danych

blokada klawiatury

brak danych
210

brak

P.P.H.U. INTO

Alan
HP-446

500
446

do 5000
8

Ni-Mh
do 26
tak

numer kana³u/pamiêci,
aktywne funkcje

tak
tak
tak

CTCSS, DCS
3 + 3

tak
133 x 62 x 40

0,31
-25 do +55

IP54
brak danych

1
600

brak

Alan Telekomunikacja

Kenwood
UBZ-LJ8

500
446

do 3000
8

Kenwood UPB-1 Ni-Cd/AA
do 12/do 24

LCD
numer kana³u, na³adowanie

baterii, nadawanie/odbieranie,
secret mode on

tak
tak
tak
tak

5 + pokrêt³o
tak

103,9 x 55,5 x 26
0,18

-20 do +55
IP54

du¿y wybór akcesoriów, sk³adana
antena, bez zezwolenia
oraz rejestracji w URTiP

1
297,50

595
(2 radiotelefony, 2 baterie,

2 ³adowarki)
Page Communication Sp. z o.o.

Kenwood
ProTalk TK-3201

500
446

do 5000
16

Kenwood KNB-29N
do 16

nie
nie dotyczy

nie dotyczy
tak
tak

szyfrator inwersyjny, kodowanie QT, DQT
3 + 2 pokrêt³a

tak
122 x 54 x 33

0,36 (z bateri¹)
-20 do +55

IP55
bez zezwolenia

oraz rejestracji w URTiP

1
850

brak

Page Communication Sp. z o.o.
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Intek
SL-01D

500 (PMR), 10 (LPD)
446 (PMR), 433-434 (LPD)

do 3000 (PMR), do 1000 (LPD)
8

Li-Ion
do 24
tak

numer kana³u/kodu, blokada
klawiatury, VOX, skanowanie,

na³adowanie baterii
nie
tak
tak

CTCSS
7

tak
120 x 54 x 14,6

0,76 (z akumulatorem)
brak danych
brak danych

wibrator, blokada klawiatury,
APS – tryb oszczêdzania

energii
1

135,25

brak

Maycom Polska

Motorola
T5522

500
446

3000
8

3 x AA/Ni-Cd
30/12

tak
numer kana³u/kodu,
na³adowanie baterii

tak
tak
tak
PL

6 + pokrêt³o
tak

160 x 60 x 30
0,179

-20 do +55
brak danych

blokada klawiatury

1
240

425
(2 radiotelefony, 2 baterie,

³adowarka,  2 zaczepy do paska)
Motorola Polska

Motorola
XTN446

500
446

5000
8

4 x AA/Ni-MH
36/24

tak
numer kana³u/kodu,
na³adowanie baterii

tak
tak
tak
PL

8 + pokrêt³o
tak

129 x 64 x 35
0,282 (z bateriami)

brak danych
IP54

wibrator, blokada klawiatury

1
660

brak

Motorola Polska

Motorola
CLS446

500
446

5000
8

3 x AA/Li-Ion
10/12

tak
numer kana³u/kodu,
na³adowanie baterii

tak
tak
tak
PL

5 + pokrêt³o
tak

102 x 51 x 27
brak danych
brak danych
brak danych

wibrator, blokada klawiatury

1
575

brak

Motorola Polska

Intek
MT-4040D

500 (PMR), 10 (LPD)
446 (PMR), 433-434 (LPD)

do 3000 (PMR), do 1000 (LPD)
8 + 69

4 x AAA, Ni-MH
do 24
tak

numer kana³u/kodu, blokada
klawiatury, VOX, skanowanie,

na³adowanie baterii, dual watch
tak
tak
tak

CTCSS
8

tak
170 x 55 x 50

0,142
brak danych
brak danych

funkcja dual watch – nas³uch
dwóch kana³ów, tryb
oszczêdzania baterii

1
od 240

brak

Maycom Polska

Intek
MT-446

500 (PMR), 10 (LPD)
446 (PMR)
do 5000

8

Ni-MH
do 25

nie
nie dotyczy

nie dotyczy
tak
nie

CTCSS, DCS
2 pokrêt³a

tak
115 x 55 x 32

0,240
-20 do +55
brak danych

funkcja SQ (Squelch),
tryb oszczêdzania baterii

1
od 480

brak

Maycom Polska

Intek
MT-4000L

500 (PMR), 10 (LPD)
446 (PMR), 433-434 (LPD)

do 3000 (PMR), do 1000 (LPD)
8 + 69

4 x AA, Ni-MH
do 24
tak

numer kana³u/kodu, blokada
klawiatury, VOX, skanowanie,

na³adowanie baterii, dual watch
tak
tak
tak

CTCSS
7 + pokrêt³o

Tak
290 x 55 x 35

0,137
-20 do +50
brak danych

funkcja SQ (Squelch), funkcja
dual watch – nas³uch

dwóch kana³ów
1

od 280

od 650
(2 radiotelefony, 8 baterii,

2 ³adowarki)
Maycom Polska

Intek
TC-1

500 (PMR), 10 (LPD)
446 (PMR)

do 3000 (PMR)
8

4 x AAA
do 24
tak

numer kana³u/kodu, blokada
klawiatury, VOX, skanowanie,

na³adowanie baterii
tak
tak
tak

CTCSS
6 + pokrêt³o

tak
105 x 53 x 25

0,090
brak danych
brak danych

funkcja SQ (Squelch), funkcja
dual watch – nas³uch

dwóch kana³ów
1

od 88

od 230
(2 radiotelefony, baterie,

2 ³adowarki)
Maycom Polska

Intek
WT-441 MiniCom Duo

500 (PMR), 10 (LPD)
446 (PMR), 433-434 (LPD)

do 3000 (PMR), do 1000 (LPD)
8 + 69

4 x AAA, Ni-MH
do 24
tak

numer kana³u/kodu, blokada
klawiatury, VOX, na³adowanie

baterii, odbiór/nadawanie
tak
tak
tak

CTCSS
6 + pokrêt³o

Tak
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych

funkcja SQ (Squelch), funkcja
MONitor – do ods³uchiwania

s³abych sygna³ów
1

od 80

od 220
(2 radiotelefony, 2 ³adowarki,

 2 mikrofonos³uchawki, baterie)
Maycom Polska

PMR 446 Vertex Standard
VX-146

500
446

do 5000
8

akumulator 700 mAh
do 10
LCD

numer kana³u/kodu, blokada
klawiatury, skanowanie

tak
nie
tak

CTCSS, DCS
5

tak
 120 x 58 x 31

0,365 (z akumulatorem)
-20 do +55

py³oszczelny i kroploszczelny
brak danych

1
524,59

brak

Avanti

Radmor
31015 VIPER

500
446

do 5000
8

akumulator, 3 x AA (R6)
do 10
tak

numer kana³u, na³adowanie
baterii, blokada klawiszy,

nadawanie/odbiór
nie
tak
nie
nie
5

tak
101 x 60 x 30

0,13
-20 do +55

nie
brak danych

1
brak

318,03
(radiotelefon, ³adowarka, zasilacz,

akumulator, pasek na rêkê)
Radmor

Merx
WT-415

500 (PMR), 10 (LPD)
446 (PMR), 433-434 (LPD)

do 3000
8 + 69

4 x AAA
do 40
tak

 numer kana³u, na³adowanie
baterii, nadawanie/odbieranie,

blokada, pasmo L/P
tak
tak
tak

CTCSS
6

tak
100 x 60 x 33

0,150
-20 do +50
brak danych
brak danych

1
brak

196,72
(2 mikrofonog³oœniki, 2 radiotelefony,

8 akumulatorów, ³adowarka)
PHU MERX


