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Icom LTE is de beste communicatieoplossing voor verkeers- 
begeleiders. De compacte, makkelijk draagbare terminals 
en het brede assortiment van accessoires maken optimale  
communicatie mogelijk. Door de nationale dekking werken de 
terminals in 99% van alle gevallen. 

Op hetzelfde moment full duplex met een groep collega’s  
communiceren? Dit is slechts één van de vele mogelijkheden 
die de robuuste en waterdichte IP501H-terminal verkeers- 
begeleiders biedt.

Communiceren over grote afstanden. Dat kan uw beveilig-
ingsbedrijf met de slimme LTE-oplossing van Icom. Door het 
gebruik van 3G en 4G van het mobiele netwerk hoeft u niet te 
investeren in de daarvoor benodigde infrastructuur, die vaak  
kostbaar is. 

Tegelijkertijd beschikt u met Icom LTE voor uw beveiliging 
over alle functionaliteiten die u verwacht van een highend-
terminal. Man-down, gps en lone worker bijvoorbeeld zijn 
daarin standaard geïntegreerd. En met de voicerecorder- 
functie mist u voortaan geen enkel belangrijk bericht. Al uw (voor- 
ingestelde) collega’s op hetzelfde moment informeren?  
De noodfunctie maakt het u makkelijk.

Organiseert u een evenement en wilt u zich geen zorgen maken 
over de communicatie? De LTE-oplossing van Icom garandeert 
een dekking van 99%. Waar u uw evenement ook organiseert. 
Open communicatie met alles en iedereen? Of juist een spe- 
cifieke groep oproepen met een Group Call? Icom LTE ontzorgt 
u totaal. 

Met de standaard aanwezige gps op de Icom IP501H- 
terminal brengt u bovendien alle medewerkers van uw evenement  
overzichtelijk in kaart. U klikt op de naam van de medewerker die 
zich het dichtst bij een incident bevindt. Vervolgens kunt u via 
een Individual Call met deze medewerker spreken. 

Dankzij bluetooth kunnen medewerkers bij de entree handen-
vrij communiceren. Veel omgevingslawaai? Met een trilalarm  
attendeert de terminal de ontvanger op een oproep. 

Makkelijk draagbare terminals

Communiceren over grote afstanden

Individual Call en Group Call

TOEPASSINGEN

VERKEERSBEGELEIDING

BEVEILIGING

(SPORT)EVENEMENTEN



Wilt u in heel Europa uw chauffeurs tegen een vast laag tarief 
bereiken en weten waar alle voertuigen van uw transportbedrijf 
zich bevinden? Vertrouw op Icom LTE. Dankzij dit uitgekiende 
systeem kunnen grote én kleinere transportbedrijven altijd en 
overal communiceren. 

Een afleveradres wijzigen? U schrijft een vrij tekstbericht en 
stuurt dit naar de terminal. Is een chauffeur op locatie? Dan 
stuurt deze een voorgeprogrammeerd tekstbericht. Daarmee 
neemt de chauffeur zijn voertuig uit de cradle maar blijft hij 
bereikbaar. Ook buiten het voertuig. Icom LTE is dé oplossing 
voor communicatie binnen het transport. 

Wilt u efficiënt en kraakhelder communiceren op een bouw- 
plaats of industrieterrein? Dat is geen probleem met de stof- en  
waterdichte LTE-terminals van Icom. 

Direct contact met een specifieke collega of met een groep  
collega’s tegelijkertijd? Full duplex in een groep communi- 
ceren zonder headset? Moeiteloos overleggen met een kantoor  
honderd kilometer verderop? Eenvoudig geavanceerde 
noodfuncties gebruiken? 

Van de voordelen van Icom LTE profiteert u voor een vast  
bedrag per maand. Zonder investeringen in een eigen netwerk 
en zonder onderhoudskosten voor het systeem. Wel de lusten, 
niet de lasten. 

Biedt u openbaar vervoer aan en wilt u niet investeren in een 
eigen netwerk? Wilt u besparen op het onderhoud van complexe 
infrastructuur? En wenst u toch landelijke en zelfs internationale 
dekking? Het 3G- en 4G-netwerk en Icom LTE maken dit moge-
lijk voor een oneindig aantal gebruikers. 

Dankzij een gegarandeerde bandbreedte en een optimale  
audiokwaliteit kan uw openbaarvervoerbedrijf rekenen op de 
best denkbare communicatie. Deze is kraakhelder, zelfs in een 
trein op hoge snelheid. 

Met de LTE-oplossing van Icom meldt u zich snel aan bij een 
dienst in een Talkgroup. Ook een Individual Call naar de centrale 
is eenvoudig. In het adresboek is alles voorgeprogrammeerd tot 
vijfhonderd verschillende oproepen. 

Landelijke en internationale dekking

Voordelig optimaal communiceren

Vast laag tarief in heel Europa

OPENBAAR VERVOER

BOUW EN INDUSTRIE

TRANSPORT



Binnen de eigen omgeving van het systeem kunt u verschillen-
de prioriteitenoproepen programmeren. Met deze functies kunt 
u inbreken tijdens een gesprek. Zo kunt u altijd een belangrijke 
boodschap melden.

Prioriteitoproep

FUNCTIONEEL

Alle gebruikers bevinden zich in een beveiligd en gesloten 
netwerk. Anders dan bij andere POC-oplossingen, waarbij wordt 
gebruikgemaakt van internet. Een stabiel netwerk met de hoog-
ste beveiliging voor zorgeloze communicatie.

Beveiligd netwerk

In tegenstelling tot andere systemen kunt u met de IP501H- 
terminal handsfree en full-duplex communiceren zonder dat 
een headset noodzakelijk is. Deze functie is beschikbaar bij  
individuele oproepen en groepsoproepen.

Full duplex communiceren

Dankzij het in de IP501H-terminal ingebouwde gps en het regel-
matig uitzenden van zijn positie is de gebruiker altijd te traceren. 

GPS positionering



In het systeem kunt u groepen voorprogrammeren. Binnen deze 
groepen kunt u dan tegelijkertijd simplex én full-duplex met el-
kaar communiceren. Uiteraard is binnen elke groep iedere ge-
bruiker, indien gewenst, ook selectief oproepbaar.

Groepsgesprekken

Voor noodgevallen biedt de IP501H-terminal alle functional-
iteiten die u kunt verwachten van een highendterminal.  
Man-down, bewegingsdetectie, gps en lone worker bijvoor-
beeld zijn standaard geïntegreerde mogelijkheden. Deze  
alarmoproepen kunt u vervolgens verzenden naar een van  
tevoren geprogrammeerde portofoon. 

Ingebouwde alarmfunctie

In Nederland maakt u gebruik van de dekking van het beste 
netwerk: het 4G-netwerk van KPN. Is dat netwerk niet  
bereikbaar? Dan schakelt de portofoon volautomatisch over naar 
een ander netwerk. In 99% van alle gevallen heeft u daardoor 
toch bereik. Ook in de rest van Europa blijft de terminal gewoon  
werken.

Onbeperkte dekking in heel Europa

Samen met de IP501H hebben we een uitgebreide accessoires- 
lijn gelanceerd. Afhankelijk van uw wensen kunt u eindeloos 
combineren, van bluetooth tot rechercheoortje. 

Ruime keuze aan accessoires



Technische specificaties

Network
4G bands
3G bands

Dimensions 59 x 95 x 32 mm (with BP-272)

Weight 290 gr (with BP-272 and antenne)

Voice Codec G.726 (32 kbps)

AF output power
Internal SP: 400 mW
External SP: 200 mW

Operating time More than 17 hours (with BP-272)

Bluetooth Ver 2.1 +EDR

GPS Build-in

Operating temperature -10 °C to +60 °C; +14 °F to +140 °F

IP rating IP67/57/54

Voordelen:
• Hoge beveiliging
• Goede geluidskwaliteit
• Full duplex in groep
• Ongeëvenaarde dekking
• Eenvoudige bediening
• Prioriteit in het systeem

Nadelen:
• Niet missiekritisch inzetbaar
• Werkt niet zonder infrastructuur

Voordelen:
• Eenvoudige oplossing
• Makkelijk in gebruik
• Open standaard
• Laag in aanschaf
• Geen maandelijkse kosten

Nadelen:
• Weinig beveiliging
• Beperkt bereik
• Beperkte functionaliteit

IP501H 

Het beste van twee werelden. Aan de ene kant het mobiele 4G netwerk van KPN met 
99% dekking, aan de andere kant de 40 jaar ervaring van Icom met radiocommunicatie. In 
Japan maken 37.000 gebruikers al jaren gebruik van dit geavanceerde systeem. Doordat 
het een gesloten netwerk met eigen APN is, op het netwerk van KPN, is het systeem zeer 
veilig en stabiel.

Communiceren over het 4G netwerk

• Portofoon is compact (95x59x26 mm) en licht-
gewicht (240 gr)

• Waterdicht volgens IP67
• Bluetooth, Trilalarm, ManDown & GPS
• Noise canceling
• Prioriteiten oproep (bijvoorbeeld lopend 

gesprek annuleren)
• Individuele en groepsoproepen in full-duplex
• Werkt in een gesloten netwerk, geen verkeer 

via internet
• Handelt 500 adressen, individueel, groep of 

spraakgroep
• Alarm- en prioriteiten systeem
• Over het 4G netwerk van KPN

Belangrijkste functies

Voordelen:
• Hoge functionaliteit
• Goede dekking
• Multifunctioneel product

Nadelen:
• Geen prioriteit
• Veel vertraging
• Geen gesloten netwerk
• Weinig beveiliging
• Geen eigen standaard

Er zijn uiteraard ook voor- en nadelen van alle soorten radiocommunicatiesystemen. De LTE-portofoon zal voor veel  
bedrijven interessant zijn. Vergelijk de onderstaande voor- en nadelen om te zien of de LTE-portofoon iets is dat bij uw 
bedrijf past. 

LTE Analoog PoC-applicatie



IC-HM186LS IC-HM166LSIC-HM153LS

IC-HS95* IC-HS97*IC-HS94*

PRO-29236PRO-29259 PRO-29248PRO-29244

IC-OPC2328 IC-OPC2006LS

IC-BC202IP2 IC-BC123SEIC-BC211 IC-BC157S

IC-MB35

Handmicrofoon Oortje met PTT en 
microfoon

Headset met Noise 
Canceling

Headset met oor-
haak en microfoon

Headset met 
keelmicrofoon

Headset met 
nekband

* In combinatie met de IC-OPC2006LS / IC-OPC2328

Luchtslangoortje met
3,5 mm jackplug

C-oortje met in-line 
microfoon en PTT, 

80cm
Luchtslangoortje met 

microfoon en PTT

C-oortje met in-line 
microfoon en PTT, 

80cm

PTT knop met lock-
switch en 2,5mm 

jackplug
Adapterkabel naar 

2,5mm jackplug

Snellader 
Adapterkabel voor 

snellader6-voudige lader Adapter voor  
6-voudige lader

Riemclip 

ACCESSOIRES

IC-BC218 IC-BC207S

Lader met  
Bluetooth functie

Adapter voor lader  
met Bluetooth functie

IC-BP271 IC-BP272

Li-Ion 7,4V/1880mAh 
(min.), 2000mAh (typ.)

Li-Ion 7,4V/1150mAh 
(min.), 1200mAh (typ.)

IC-MBA7

Beugel voor 
IC-BC218

IC-MBF1

Mounting base

IC-HM183LS

Handmicrofoon 
IPX7 waterdicht

IC-HS102*

Headset met oortje

IC-OPC2359

PTT knop met lock-
switch en 2,5mm 

jackplug

IC-HM215

Handmicrofoon voor 
IC-BC218

* In combinatie met de IC-OPC2359

IC-VS3

Bluetooth headset

IC-CP22 IC-CP23L

Headset met 
keelmicrofoon

Headset met 
nekband

Herlaadbaar & IP67 waterdicht
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Luzernestraat 24
2153 GN Nieuw-Vennep
T: +31 (0)252 629 370 

E: info@amcom.nl
www.ltecom.nl


