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Lupamaksuista vapaa radiopuhelin 
langattomiin WLAN -verkkoihin
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Icom ja Insalko

Oy Insalko Ab on viestintälaitetoimittaja, joka on pe-
rustettu vuonna 1952. Edustamme maailman johtavia 
radiolaite- ja järjestelmävalmistajia. Tuotevalikoimam-
me kattaa PMR-, ilmailu-, meri- ja TETRA-radioiden 
lisäksi myös metsästys- ja harrastusradiopuhelimet 
sekä luvasta vapautetut radiopuhelimet ja harraste- ja 
ammattikäyttöön tarkoitetut vastaanottimet.

Toimitamme kattavan jälleenmyyjäketjumme kautta Japanin 
suurimman radiovalmistajan Icom Inc:n tunnettuja laatutuotteita 
laajalle käyttäjäkunnalle kautta maan. Viranomaisverkon (VIRVE) 
päätelaitemerkkimme on maailman johtava valmistaja SEPURA.

Vahvuutemme on vuosikymmenien aikana kehittynyt vankka 
erityisasiantuntemus toimintakentästämme ja edustamistamme 
tuotteista. Insalko on tunnettu luotettavana ja vastuullisena 
yhteistyökumppanina. Palvelemme kokonaisvaltaisesti alkaen 
järjestelmäsuunnittelusta toimitukseen ja asennukseen, jälkihoitoon 
ja huoltoon. Tarvittaessa vastaamme myös etävalvonnasta ja 
etäohjelmoinnista.

Icom Inc. on langattomaan kommunikaatioon erikois-
tunut valmistaja, jonka pääkonttori sijaitsee Japanin 
Osakassa. Yritys on perustettu 1954 ja sillä on pitkät 
perinteet suljetun verkon radiopuhelinten, radioama-
töörilaitteiden, meriradioiden, navigaatiotuotteiden, 
ilmailuradioiden ja vastaanottimien valmistajana.

Icom on poikkeuksellinen valmistaja, sillä he ovat päättäneet pi-
tää valmistuksen Japanissa halpakustannusmaiden sijaan. Icom:n 
radiot valmistetaan 100% Japanissa!

Icom on tunnettu tuotemerkki jota myydään yli 80 maassa ympäri 
maailman. Yrityksen suljetun verkon radiopuhelimia käyttävät 
merkittävät maailmanlaajuiset yritykset ja järjestöt sekä esimerkiksi 
USA:n armeija ja merivoimat.

OY INSALKO AB      Puh. 09 685 0920
Niittyläntie 5        Fax 09 685 3870
00620 HELSINKI      www.insalko.fi     insalko@insalko.fi  
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Luvasta vapaa järjestelmä
Laitteet eivät tarvitse mitään lupia koska ne käyttävät 
hyväkseen standardoituja langattoman WLAN –verkon 
taajuuksia ja rakenteita. Käytössä oleva standardi on IEEE 
802.11 a/b/g/n.

Mukautuva järjestelmä
Radiopuhelimet kytkeytyvät langattomaan verkkoon sisäver-
kon WLAN -tukiasemien (kytkentäpisteiden) kautta. Näitä 
on myös helppo lisätä verkkoon tarpeiden kasvaessa. 
Järjestelmään on mahdollista liittää kauempanakin olevia 
kytkentäpisteitä VPN yhteyden kautta.

Turvallista salattua liikennettä
Käytössäsi ovat langattomat salausprotokollat WPASKA ja 
WPA-PSK2, jotka salaavat puhelusi ulkopuolisilta.

Erinomainen äänenlaatu
Äänenlaatu on erinomainen normaaleihin radiopuhelinverkkoihin 
verrattuna, koska langattomissa verkoissa on käytettävissä paljon 
normaalia leveämpi taajuuskaista. 
Se vastaa perinteisiä puhelinverk-
koja!

Useita puheluvaihtoehtoja
Puhelu voidaan uusilla Icom:n radiopuhelimilla muodostaa 
useilla tavoilla. Käytettävissäsi ovat yksilölliset tangenttipu-
helut (simplex) ja duplex puhelut sekä ryhmäpuhelut. Tämä 
on ainutlaatuista pienelle luvasta vapautetulle radiopuheli-
melle!

Käyttäjien paikantaminen
Verkkoon tietokoneen kautta liitettävää IP100FS ohjelmis-
toa voidaan käyttää kiinteän radiopuhelimen kaltaisesti 
(voit kutsua radioita ja lähettää kirjallisia lyhytsanomia) ja 
sillä voidaan paikantaa jokainen verkossa oleva radiolai-
te. Karttapohjalta on helppo tutkia, minkä kytkentäpisteen 
alueelta kukin käyttäjä on kytkeytyneenä verkkoon. 

Helppo käyttää ja ylläpitää
Radiopuhelinten ohjelmointi tapahtuu keskitetysti verkon rajapin-
nan kautta. Tämä tekee helpoksi hallita ja ylläpitää järjestelmää. 
Esimerkiksi uusien puheryhmien lisääminen käy helposti! Lisäksi 
kaikissa päätelaiteissa näkyy lista verkossa olevista laitteista!

Lupamaksuton radiopuhelin 
langattomiin (WLAN) verkkoihin

Hotellit 
Museot

Turvallisuus 
Järjestysmiehet

Varastot

Kauppakeskukset
Tavaratalot

Ravintolat
Kahviot

Icom:n uusi langattomiin tietokoneverkkoihin (WLAN) tarkoitettu radiojärjestelmä täyttää aukon kaikille tarkoitettu-
jen luvasta vapautettujen PMR-446 radiopuhelinten ja yrityselämän luvanvaraisten radiopuhelinten välillä. Järjes-
telmä on helppo kytkeä olemassa olevaan langattomaan sisäverkkoon ja antaa mahdollisuuden kommunikoida 
sen kautta matkapuhelimen kaltaisesti (jopa full duplex) erittäin hyvälaatuisella yhteydellä.

Sairaalat
Hoitolaitokset
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IP100H
Icom:n kompakti WLAN –radio, tai IP-radio, on pienestä 
koostaan huolimatta erittäin tehokas ja monipuolinen laite. 
Radiopuhelimella voidaan puhua simplex- ja duplex -puhe-
luita ja ryhmäpuheluita yhtä aikaa suurelle joukolle laitteita. 
Tämä on ainutlaatuista luvasta vapautetulle radiopuheli-
melle! Mittojensa puolesta, vain 95mm korkeutta ja 205g 
painoa, IP100H on markkinoiden pienin yrityskäyttöön 
tarkoitettu radiopuhelin. Se on sitä paitsi IPx7 vesitiiveys-
standardin mukainen (1m vettä 30min ajan).

IP100H toimii langattomassa verkossa päätelaitteena. Kaik-
ki verkon alueella samaan puheryhmään kuluvat laitteet kuu-
levat lähetyksen verkkoon kytkettävän IP1000C –serverin 
avulla. Tämä mahdollistaa myös yksilölliset duplex –puhelut 
verkon alueella ja radiot voivat liikkua vapaasti verkossa. 
Kuuluvuusaluetta on helppo laajentaa vain lisäämällä 
kytkentäpisteitä verkkoon.

Icom IP100H

IP1000C
IP1000C on Icom:n langattomanverkon 
radiopuhelinjärjestelmän aivot. Se pitää 
radioverkkosi järjestyksessä. Se osaa 
liikennöidä myös kolmansien osapuolten 
langattomien tukiasemien kanssa, joka 
tekee verkosta hyvin joustavan. Helppo 
asentaa olemassa olevaan verkkoon 
tai lisätä uusia langattomia verkkoja 
mukaan.
•	voit hallita IP100H radioita langatto-

massa verkossasi
•	voidaan käyttää kaikissa olemassa 

olevissa langattomissa verkoissa
•	helppo asentaa
•	hallitsee yksityispuhelut, ryhmäpuhelut 

ja aluepuhelut

Vakiovarusteet:
•	BP-271 Li-ion akku
•	BC-202 pöytälatauslaite
•	MP-127 vyöklipsi
•	rannelenkki
•	lyhyt antenni
•	antenniliitimen tulppa sisäisen  

 antennin käyttöä varten

AP-90M
AP-90M on Icom:n omaa tuotantoa ole-
va WLAN –tukiasema, joka käyttää sekä 
5:n, että 2,4GHz:n alueita. Tukiaseman 
turvallisuusstandardi on korkeaa tasoa 
sisäisen salauksen ansiosta ja sen omi-
naisuuksiin kuuluvat mm. PoE virransyöttö, 
kuormituksen balansointi ja pakettifiltteri. 
Koko järjestelmän toimintaa voidaan 
ohjata ja valvoa RS-AP3 ohjelmistolla.
•	IEEE802.11a/b/g/n/ac  

yhteensopiva
•	Käyttää sekä 2,4GHz:n, että 5GHz:n 

taajuusalueita
•	IEEE802m11af PoE-yhteensopiva
•	Lisävarusteena saatavana ulkoinen 

antenni
•	RS-AP3 –ohjelmisto saatavana 

Sisäinen antenni
IP100H:ta voidaan 
käyttää myös ilman 
ulkoista antennia hy-
vän verkon alueella.

IP-100FS
Tämä PC–pohjainen käyttöpaikkasovellus 
toimii kuten yksi radio järjestelmässä. 
Sillä voidaan muodostaa yhteys kaikilla 
valittavilla puhelutyypeillä ja lähettää 
tekstiviestejä päätteisiin. Tekstiviestit voi-
vat olla ennalta määrättyjä status-tyyppi-
siä tai vapaata tekstiä. Ohjelmistossa on 
myös karttafunktio, jolla voidaan nähdä, 
mitkä radiot ovat minkäkin tukiaseman 
alueella.
•	toimii kuten yksi radio järjestelmässä
•	käyttää tietokoneen omaa äänikorttia
•	aluekarttasovellus

Viitteelliset yhteysetäisyydet

Taajuusalue ilman antennin
 antennia kanssa

2,4 GHz 90 metriä 160 metriä
   5 GHz  90 metriä 190 metriä

•	Pienikokoinen 

•	Jopa 27h toiminta-aika 
yhdellä latauksella 

•	Headsetin kanssa  
full duplex puhelut 

•	Erittäin hyvä  
äänenlaatu 

•	Salattu liikenne = hyvä 
turvallisuustaso  

•	Värinähälytys tuleville 
puheluille 

•	Uppovesitiivis IPx7 luoki-
tuksella 

•	Mahdollisuus lähettää 
hätähälytys
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IP-puhelin ja radioyhteydet
Icom:n VE-PG3 RoIP –gatewaylaitteella voidaan IP-radioverkko yhdistää esimerkiksi tavallisiin IP-puhelimiin tai vaikkapa IDAS –radio-
puhelinverkkoon. Käytettäessä IP-100H radioita osana IP-puhelinverkkoa voidaan puhelut muodostaa sisäiseen ja ulkoisen puhelinver-
kon esiohjelmoituihin numeroihin. Näin voidaan keskitetysti päättää mihin numeroihin puhelut sallitaan.

Langattomien verkkojen IP –radio antaa sinulle monia 
mahdollisuuksia pitää yhteyttä

Handsfree toiminta
Käyttäessäsi handsfree headsettiä voit puhua ja kuunnella yhtä aikaa (full 
duplex) aivan kuten matkapuhelimessasi. Näin kätesi jäävät vapaaksi 
ja voit tehdä muita töitä samaan aikaan. Ominaisuus on käytössä myös 
yksilö ja ryhmäpuheluissa.

Kommunikointi eri toimipisteiden välillä
Järjestelmään on mahdollista kytkeä tukiasemia myös Internetin yli VPN 
–yhteyden kautta. Tällöin esimerkiksi eri kaupungeissa olevat toimipisteet 
(vaikkapa toimistot tai myymälät) voivat olla radioyhteydessä toisiinsa.

Yksilö-, ryhmä- tai aluepuhelu
Käyttäjä vaikkapa hotellissa voi liikkua vapaasti koko langattoman 
verkon alueella ja kommunikoida IP-radionsa avulla.

Peittoalue rakennuksen sisällä
IP-verkon tukiasemien avulla voit pitää yhteyttä koko rakennuksen alueella 
kellarista ylimpään kerrokseen. IP-100H radio kytkeytyy käynnistettäessä 
lähimpään tukiasemaan ja siirtyy sen jälkeen automaattisesti seuraavaan 
tukiasemaan liikkuessasi alueella.
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Järjestelmä sairaaloille, hotelleille ja 
konttoreihin
Voit kytkeytyä olemassa olevaan langattomaan järjestelmääsi.
Icom:n uudella IP-radiolla voit nopeasti pystyttää korkealaatuisen 
radioverkon rakennukseen vain kytkemällä verkkoon keskusyk-
sikön. Verkkoon voidaan muodostaa ryhmiä ja liittää yksittäisiä 
jäseniä helposti tietokoneen avulla. IP-100FS tietokoneohjelmas-
sa on myös karttatoiminto, jolla voidaan nähdä kunkin käyttäjän 
sijainti verkossa.

Käyttökohteet
IP-radio on joustava ja kustannustehokas järjestelmä käyttäjille, 
jotka haluavat käyttää olemassa olevaa WLAN -verkkoaan 
radiopuhelinkäytössä. Monissa hotelleissa ja konttoreissa on jo 
investoitu langattomaan verkkoon, joka käy tähän tarkoitukseen 
mainiosti. Järjestelmä on omiaan toimijoille, joiden toiminta ta-
pahtuu sisätiloissa, kuten sairaalat, hotellit, yrityshotellit, ravintolat 
ja kauppakeskukset.

Edut
•	helposti hallittava
•	erilaiset käyttäjäryhmät voivat jakaa järjestelmän
•	ryhmäpuhelumahdollisuudet
•	hyödyntää olemassa olevia WLAN -resursseja
•	kustannustehokas järjestelmä
•	mahdollisuus kytkeä osaksi puhelinjärjestelmää

Radiojärjestelmä TV-studioille, teatte-
reille ja tapahtumajärjestäjille
Radiojärjestelmä full – duplexyhteyksiä tarvitseville
Monilla käyttäjillä on tarvetta pitää yllä full – duplex yhteyksiä 
helpolla ja kustannustehokkaalla tavalla. Icom:n IP –radiolla on 
mahdollista järjestää nopeasti radiopuhelinyhteydet ominaisuuk-
silla joita et aiemmin uskonut mahdolliseksi. IP-100H radioilla 
voidaan käydä ryhmäpuhelua full – duplex –modessa ja erin-
omaisella äänenlaadulla vaikkapa televisiotuotantoa tehtäessä.

Käyttökohteet
Koska järjestelmän suorituskyky ja ominaisuudet ovat huippu-
luokkaa soveltuu se erinomaisesti TV – ja viihdeteollisuuden 
käyttäjille. Pieni koko ja joustavat käyttöominaisuudet ovat jotain, 
joka puhuttelee monia käyttäjiä. Radio käyttää sitä paitsi korkeaa 
salaustasoa, joka estää ulkopuolisen kuuntelun mahdollisuuden. 
Tämä järjestelmä on omiaan juuri TV –, viihde- ja tapahtumajär-
jestäjille.

Edut
•	helppo asentaa
•	ryhmä- ja yksilöpuhelut full – duplexina
•	joustavat ja pienet laitteet hyvällä äänenlaadulla
•	korkea salaustaso
•	kustannustehokkuus

IP-radiojärjestelmät 
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Radiojärjestelmä risteilyaluksille ja 
johtoajoneuvoihin
Käytettäessä Icom:n IP-radiota esimerkiksi laivalla, voidaan sillä 
ratkaista eräitä laivoissa esiintyviä perinteisen radiopuhelinjärjes-
telmän ongelmia. Koska laitteet ovat luvasta vapautettuja ei tarvit-
se anoa lupia kansainvälisille taajuuksille. Paksujen metalliseinien 
aiheuttamat katveet ovat myös kalliisti ratkaistavia ongelmia pe-
rinteisille radioverkoille. IP –radiot selviävät tästä käyttämällä jo 
olemassa olevaa laivan langatonta verkkoa. Sitä paitsi käytössä 
ovat full – duplex ja ryhmäpuheluominaisuudet sekä mahdollisuus 
kytkeytyä VPN –yhteyden kautta konttorille, satamiin jne.

Käyttökohteet
Yksinkertainen ja kustannustehokas järjestelmä käyttäjille, jotka 
haluavat liittää radioverkon olemassa olevaan langattomaan 
verkkoonsa. Soveltuu kaikenlaisille aluksille, pienempiin veneisiin 
ja johtoajoneuvoihin.

Edut
•	yksinkertainen käyttää
•	ryhmät tai osastot voivat jakaa saman paikallisen järjestelmän
•	ryhmäpuhelut
•	olemassa olevan WLAN -kaluston käyttö
•	taajuus- ja kustannustehokas järjestelmä
•	mahdollisuus liittää puhelinjärjestelmään 

Liikuteltava radiojärjestelmä full – 
duplex –ominaisuuksilla
Icom:n IP-radioratkaisut voidaan tehdä liikkuviksi! 
Sijoita keskusyksikkö ja tukiasema laukkuun ja olet rakentanut 
liikuteltavan järjestelmän!

Käyttökohteet
Tämä on liikuteltava ja joustava ratkaisu, kun katettavana on ra-
joitettu alue. Esimerkkinä paikalle kutsuttu asennusryhmä tarvitsee 
full – duplex yhteyden onnistuakseen työssään.

Tämä tuote käy liikkuville käyttäjille, jolle on apua niin ryhmä-
puhelumahdollisuudesta kuin yksilöpuheluistakin. Erinomainen 
valinta kaivinkoneen kuljettajille, autokouluille, asennusfirmoille, 
tapahtumajärjestäjille jne.

Edut
•	Helppo pystyttää
•	ryhmä ja yksilöpuhelut full – duplexina
•	joustavat pienikokoiset laitteet hyvällä äänenlaadulla
•	korkea turvallisuustaso
•	kustannustehokas
•	helposti käytettävissä ulkotiloissa ja kytkettävissä muihin järjes-

telmiin

IP-radiojärjestelmät

Esim.
satamatoimisto
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V a a t i i  h e a d s e t i n

IP100H LISÄVARUSTEITA

BP-271 
vakioakku Li-Ion 
1100mAh 7,4V

 

BP-272 tehoakku, 
Li-Ion 1880mAh 

7,4V

BP-273
paristokotelo 

(3xAA) (ei IP-67)

BC-202 #03 
vakiolatauslaite, 

sis.virtalähde

BC-211 #03 
6-paikkainen 
latauslaite, sis  

virtalähde
HM-186LS
monofoni

PRO-P240LP
  C-kuuloke/mik-
rofoni, valkoinen  
40 cm tai 80cm 

johto

PRO-P220LP
ilmaputkikuuloke/
kravattimikrofoni

PRO-PTT-PELTOR 
PTT-rasia kuulon-
suojaimia varten

PRO-PTT25LP 
PTT –rasia 

2,5mm liittimelli-
sille headseteille

OPC-2328 PTT 
–rasia VOX –ope-

rointia varten
OPC-2006 Vox-

adapteri

PRO-LWO25L 
kevytheadset 1:llä 

kuulok.  
PTT-rasiaan

PRO-LWB25L 
NC kevytheadset 
melukomp.mik. 

PTT-rasiaan

PRO-STEREO ste-
reokorvanappi/

kravattimik. valko. 
PTT-rasiaan

HS-94 kevythead-
set PTT-rasiaan

HS-95 tukeva 
niskasanhahead-
set PTT-rasiaan

MB-127 vakio-
vyöklipsi


