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Características da série HT
Série HT 2.0 Marítima – ser superior à série HT

1.0, recebedora de tantos prêmios, é uma tarefa

desafiadora considerando o seu sucesso junto às

brigadas de incêndio, indústria petroquímica,

transportes e às empresas mais respeitadas em todo

o mundo.  A versão 2.0 reconstrói este sucesso com

uma grande variedade de modelos para atender a

cada aplicação: da mais simples à mais avançada.

Construída por último, a Série HT 2.0 foi projetada

para suportar o rigor de cada dia da vida no mar. 

Construção em Categoria Comercial –

excedendo a classificação MIL STD 810C/D/E/F para

desempenho durável e resistente, a Série HT foi

projetada para suportar choques, vibrações, poeira e

misturas, garantindo muitos anos de uso na maioria

dos ambientes hostis.    

Qualidade de Áudio Superior – a Série HT 2.0

produz um som nítido e alto utilizando as últimas

tecnologias para redução de ruído, independente-

mente do ambiente onde você esteja. 

Bateria Inteligente de Lithium-Ion com
Monitoramento de Carga Integrado – esta

última tecnologia apresenta quatro vantagens

principais:

1) Para sua conveniência, a Série HT 2.0 conta os

ciclos de carga do seu conjunto de baterias,

alertando-o quando ele estiver próximo do final de

sua vida útil. Os modelos equipados com uma tela

LCD exibem também o contador de cargas da

bateria.

2) Ciclo de uso ampliado.

3) Sem propensão ao efeito memória que os

conjuntos de baterias do tipo NiCad e Ni-MH

podem sofrer, além disso, não necessitam

descarregar totalmente antes da recarga.

4) Armazena uma carga até três vezes maior do que

uma bateria de NiCad.

Submersível – em conformidade com o padrão IP68

Europeu, a Série HT 2.0 propicia o mais alto índice de

imersão do que qualquer outro fabricante. Este

processo único protege contra a corrosão,

suportando a imersão em água na profundidade de 5

metros durante 1 hora para proteger contra riscos

semelhantes encontrados no campo de operações. 

Aprovação ATEX IIC – os rádios portáteis da linha

HT900 com certificação ATEX atendem ao padrão IIC

T4 – o nível mais exigente da ATEX de acordo com a

diretiva 94/9/EC da EU. Para maiores detalhes leia o

FOLHETO ATEX em: www.entel.co.uk/atex

Aprovação ATEX IIA – os rádios portáteis da linha

HT800 com certificação ATEX atendem ao padrão IIA

T4 para quem deseja equipamento ATEX de baixo

custo para uso em ambientes menos perigosos. Esta

classificação propicia uma potência máxima de saída

de RF (até 5 watts).

Aprovação GMDSS – além de atender plenamente

aos requisitos da IMO e da Wheelmark, os modelos

GMDSS da Entel também possuem variantes

intrinsecamente seguros com certificação ATEX.  A

Entel é o primeiro fabricante a oferecer esta solução

para armadores os quais, muito acertadamente, estão

sendo obrigados a utilizar rádios portáteis GMDSS

com aprovação como intrinsecamente seguros para

seus navios de carga perigosa. Isto é obrigatório por

lei.  Por quê os rádios portáteis GMDSS devem ser

diferentes?

    VHF Marítimo (156-163.275MHz) HT642 HT644 HT648 HT649

    UHF Marítimo (400 - 470MHz) [450 - 520MHz] HT782 [HT782U] HT783 [HT783U]

Terrestre Veja o folheto Terrestre

PMR446   Veja o Folheto PMR446

MPT1327 Veja o Folheto MPT1327

VHF Marítimo (156-163.275MHz) HT942 HT944 HT948 HT949

    UHF Marítimo (400 - 470MHz) [450 - 520MHz] HT982 [HT982U] HT983 [HT983U]

Terrestre Veja o Folheto Terrestre

PMR446 Veja o Folheto PMR446

MPT1327 Veja o Folheto MPT1327

Básico

Seleção de Modelo:

UHF
LCD

GMDSS
Básico

GMDSS
LCD

Não
Instrinsecamente

Seguro

VHF Marítimo (156-163.275MHz) HT842 HT844

    UHF Marítimo (400 - 470MHz) [450 - 520MHz] HT882 [HT882U] HT883 [HT883U]

Terrestre Veja o Folheto Terrestre

MPT1327 Veja o Folheto MPT1327

Conector para

acessórios resistente

VHF
LCD

Ilustração: Rádio com o carregador

rápido opcional CSAHT

= Aprovado pelo MED

IIA - Intrinseca-
mente Seguro

IIC - Intrinseca-
mente Seguro



Características Gerais
Proteção ambiental por IP68 (submersível - 5m por 1 hora) � � � � �

MIL STD 810C/D/E/F � � � � �

Bateria Li-Ion 1800mAH � � � � �

Atualização por Flash para adição de novas funções � � � � �

Capacidade de canais 16 255 INT, USA, CAN 16 INT, USA, CAN

Canais privativos � � � � �

Soquete robusto para acessórios � � � � �

Tela LCD � � � � �

Identificação de canalC � � � � �

Comunicação wireless Bluetooth (opção) � � � � �

Para Sua Conveniência
Alerta de bateria fraca � � � � �

Operação por voz VOX � � � � �

Contador de carga da bateria (requer a tela LCD) � � � � �

Indicador da intensidade do sinal de recepção � � � � �

Para Sua Segurança
Misturador programável (inversão de voz) � � � � �

*  Uma versão com todas as funções do VHF LCD está disponível em pedidos especiais

Básico VHF
LCD*

GMDSS
Básico

GMDSS
LCD

Exemplo de classificação baseada em IIC, 1 Watt:

Ex Equipamento à prova de explosão

i Intrinsecamente Seguro - os níveis de energia nos

circuitos não podem provocar detonação acidental

b Classificação de área 1, aplicação às zonas 1 e 2

II Para uso em áreas onde existe algum risco de 

detonação

C O agrupamento mais perigoso de gás, incluindo 

hidrogênio e acetileno

T4 Baseado na temperatura da superfície não 

excedendo a 135°C.

Classificação de área

Zona 1 cobre as áreas onde o ambiente é ocasionalmente

perigoso

Zona 2 cobre as áreas onde o ambiente é muito raramente

perigoso, e apenas por períodos muito curtos.

UHF
LCD

Ilustração: Modelo UHF ATEX

com antena curta
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Não é Intrinsecamente Seguro
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Características Gerais
Potência de saída RF VHF 5W (alta) / 1W (baixa)

UHF 4W (alta) / 1W (baixa)

GMDSS 1,3W

Potência de saída RF ATEX IIA 4W (UHF) / 5W (VHF)

IIC 1W

GMDSS (IIC) 1W

Faixa de freqüência  VHF 156 a 163,275MHz INT, USA, CAN

Faixa de freqüência UHF 400 a 470MHz

Faixa de freq. UHF - banda u 450 a 520MHz

Proteção ambiental IP68 submersível 5m por 1 hora

Padrão Militar MIL STD 810C/D/E/F

Dimensões* 130mm(a) x 59.5mm(l) x 37mm(p)

Peso 277g (com bateria e antena)

Saída de áudio 660mW - distorção: < 3% @ 500mW

Acessórios Fornecidos
Bateria Li-Ion 7.4v, 1800mAh**

O carregador de encaixe é incluído com os modelos HTx42 e HTx44

Prendedor com mola para cinto**

Antena de alta eficiência

CD com Guia do Usuário

*  As dimensões estão baseadas em um rádio com as baterias conectadas, excluindo

botões, antena e saliências.

** Os modelos GMDSS podem ser fornecidos com diferentes combinações.

Favor consultar o seu Representante local.

Favor visitar o web site com especificações detalhadas www.entel.co.uk

CHP750D

CHP950D

CSAHT CSBHT

CMP750

CMP950

EA19/750

EA19/950

EA15/750

EA15/950

EA12/750

EA12/950

CXR5/750

CXR5/950

CHP750HS

CHP950HS

CXR16/750

CXR16/950

Para uma relação atualizada de acessórios, visite www.entel.co.uk

*Usado para carga dos modelos ATEX em um ambiente não perigoso

profissionais’


