
Dé leverancier voor al uw
draadloze communicatie

Vraag vrijblijvend een offerte voor uw speciale toepassing
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Bedrijfsprofiel

Sinds december 1999 beschikt onze Nederlandse vestiging over een eigen en zeer
ruime behuizing. Het pand bestaat uit twee verdiepingen en voorziet in een grote,
overzichtelijke showroom met "quick-service" desk, kantoren, instructieruimte en magazijnen.
Onze nieuwe euregionale locatie is gemakkelijk bereikbaar vanuit Nederland, België en
Duitsland en beschikt over ruime, gratis parkeermogelijkheden.

Ons leveringsprogramma bestaat uit een groot scala kwaliteitsproducten op het gebied van
draadloze communicatie voor amateur, semi-professionele en professionele toepassingen.
In verband met de Europese harmonisatie van de zendmachtigingen en verdere uitbreiding
van de frequenties voor algemeen gebruik (LPD/PMR446) en omroep hebben wij ons assortiment
drastisch uitgebreid.

ClassicInternational neemt jaarlijks deel aan diverse belangrijke internationale beurzen
en heeft daardoor grote internationale erkenning verworven.

ClassicInternational ………..een enthousiast team, dat voor u klaar staat en met zorg
uw opdrachten uitvoert!

Leveringsprogramma
 Zend– en ontvangapparatuur

 Land-, zee en airmobiel

 Omroep

 Scanners

 GPS

 Audio-/Videolink

 Antennes

 Masten

 Toebehoren

 Meetapparatuur

 Technische literatuur

 Advies & Reparatie

Enkele merken

ClassicInternational is opgericht in 1984 en heeft vestigingen in Roermond (Nederland) en
Mönchengladbach (Duitsland).

Roermond Mönchengladbach
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Motorola

Kenwood

Icom

Draadloze communicatie …….. ?
Wij hebben de betaalbare oplossing !

De PMR446 service is sinds december 1999 vrijgegeven en is een communicatiesysteem (UHF
band, FM mode) waarvoor geen zendvergunning is vereist. Enkele toepassingen zijn communica-
tie heftruck/magazijn, bedrijfshulpverlening, op de bouw, in de fabriek etc.

De afgebeelde PMR portofoons hebben elk
8 kanalen. Om ongewenste signalen uit te
schakelen kunnen aan elk kanaal Quit-Talk
(QT)-tonen toegekend worden. Hierdoor
wordt interferentie door andere gebruikers
tot een minimum beperkt. Het uitgangs-
vermogen is 0,5 Watt. Afhankelijk van de
omgeving en bebouwing kunt u hiermee een
afstand van 2-5 km overbruggen.

De portofoons worden gewoonlijk standaard
geleverd met accupack en tafellader. Accessoires als luidspreker/
microfoon, hoofdtelefoon, en beschermhoes etc. zijn als optie leverbaar.

Mocht het vermogen te weinig zijn om de gewenste afstand te overbruggen, dan
kunnen wij u de zgn. vergunningsplichtige portofoons van de fabrikaten Icom,
Kenwood en Motorola leveren. De vergunning wordt afgegeven door het Ministerie

van Economische Zaken, Agentschap Telecom. Voor bij ons geplaatste bestellingen kunnen wij
behulpzaam zijn bij het aanvragen van een vergunning voor gebruik frequentieruimte.

Frequentie(s) en andere parameters worden met
de computer ingeprogrammeerd. Hierdoor
kunnen keypad, knoppen en eventueel het
display vervallen en ontstaat een eenvoudig te
bedienen verbindingsmiddel. Programmeren
geschiedt in eigen huis.

Alle portofoons worden geleverd met accupack. Hiervoor zijn enkele– en meervoudige
tafelladers leverbaar. Afhankelijk van merk/type worden deze tezamen met de
portofoon(s) geleverd. Andere toebehoren zijn o.a. de luidspreker/microfoon en de
lederen draagtas met draaikoppeling en eventuele schouderriem.

O.a. ook minder opvallende luidspreker/
microfoons, zoals o.a. eartalk, security oortjes
en security luidspreker/microfoons zijn voor de
portofoons leverbaar.

Bewaking/Beveiliging

Voor (intensief) gebruik tijdens bewakings-/
beveiligingswerkzaamheden leveren wij vergunningsvrije
c.q. –plichtige portofoons en een ruim assortiment
toebehoren.
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Als elke minuut telt !

Voor communicatie bij bedrijfshulpverlening
leveren wij o.a. vergunningsvrije en
vergunningsplichtige portofoons, luidspreker/
microfoons, headsets en megafoons.

Sommige portofoons zijn voorbereid voor
inbouw van de zgn. “man down” functie. In
deze mode zendt de portofoon automatisch een
noodsignaal uit wanneer het apparaat de
ingestelde tijd voor horizontale positie
overschrijdt. Een onwel geworden gebruiker of
anderszins wordt hierdoor onmiddellijk
opgemerkt.

Mobilofoons

Mobilofoons worden o.a. toegepast bij (taxi)bedrijven,
instellingen en overheid.

Voor het gebruik is een vergunning vereist. Indien gewenst
kunnen wij u bij de aanvraag hiervan behulpzaam zijn.

Wij bieden u tevens een uitgebreid assortiment mobiele
antennes alsmede bevestigingsmaterialen en antennes voor
een basispost.

Bedrijfshulpverlening

Motorrijles PMR446 portofoons vergunningsvrij

Wij leveren een ruim
assortiment helmsets en
andere
accessoires.

Megafoons

Meerdere types
megafoons
leverbaar,
verschillende
vermogens, met
en zonder losse
microfoon.
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Pelicases

Voor opslag en vervoer van
portofoons en accessoires kunnen
wij tevens de lichtgewicht pelicases,
met op maat uitgesneden
foaminterieur aanbieden.

Deze cases zijn geheel lucht-, stof-
en waterdicht.

Maritiem mobiel

Voor communicatie op het water,
zowel beroeps– als pleziervaart,
leveren wij marifoons, portofoons en
toebehoren.

Voor bij ons geplaatste bestellingen
kunnen wij behulpzaam zijn bij het
aanvragen van een vergunning voor
gebruik frequentieruimte.

Programmeren van frequenties, functies en ATIS-nummer geschiedt in
eigen huis.

Marifoons
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Onderling contact chauffeurs?
Collega’s vinden ze op 27 MHz!

U vindt bij ons een groot assortiment "bakkies" (27 MHz
zendontvangers), antennes, kabels, connectoren, speakers en alle
noodzakelijke andere toebehoren voor een goede draadloze
communicatie onderweg.

SWR/power meters, noodzakelijk voor het
optimaal afstemmen van de antenne

Antennes zijn voor diverse montagemogelijkheden
leverbaar, zoals inbouw in kunststof/metalen cabinedak,
spiegelmontage en magneetvoet.

Tevens kunnen wij de controle/reparatie van de
apparatuur en het afregelen van de antennes verzorgen.
Service vindt plaats in eigen huis.

Draadloze overdracht van data-, audio- en
video-signalen

Als experts in draadloze communicatie kunnen wij u ook adviseren bij speciale projecten op
het gebied van draadloze overdracht t.b.v. monitoring, bewaking en alarmering.

Telewatch

Een ijzersterk draadloos audio en video zend/ontvang duo in het
2400 MHz bereik. Vergunningsvrij!

Geschikt voor draadloze overdracht van:

 Kleurenbeelden

 Zwart/Wit beelden

 Geluid op een hoog kwaliteitsniveau

 High speed data

FM Omroep
Wij leveren een assortiment
professionele (stuur)zenders (87,5-
108 MHz), linkzenders (zender +
ontvanger voor diverse frequentie-
segmenten), stereocoder voor o.a.
locale radio omroepen.
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Project: Lokale Omroep Vox, Roermond
●  Draadloze programmalink Studio/Zender
●  Draadloze reportagelink Auto/Zender

Vanuit de Studio Vox te Roermond-Maasniel wordt met behulp van de Telewatch het
radioprogramma draadloos opgestraald naar de toren van het Theaterhotel De Oranjerie in
Roermond-Centrum.

De zender en zendantenne van Lokale Omroep Vox staan
opgesteld op de 45 m. hoge toren van de Oranjerie. Het
radioprogramma, opgestraald vanuit de Studio in
Maasniel wordt op de toren via een kleine schotelantenne
ontvangen en op de zender gezet.

Regelmatig worden live-uitzendingen
vanaf diverse locaties in Roermond
verzorgd. Voor dit doel is een draadloze
linkverbinding van de toren naar de
reportagewagen geïnstalleerd.

Reportagelink

Uitschuifmast
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Project: Porta Isola, Stevensweert
●  Draadloze videolink toegangshek/beheerder
●  Draadloze communicatie inrijdzuil/beheerder
●  Draadloos openen van toegangshek door beheerder

De bezoeker van het bungalowpark Porta
Isola meldt zich bij de inrijdzuil aan het
toegangshek.

Door het activeren van de intercom wordt
draadloos een signaal naar de portofoon
van de beheerder gezonden. De beheerder
is op het gehele terrein bereikbaar.

De beheerder kan via de portofoon met de
bezoeker communiceren en via de
draadloze videolink de bezoeker zien.

Door het indrukken van een
voorgeprogrammeerde toets op de
portofoon kan de beheerder vanaf iedere
locatie op het terrein draadloos het
toegangshek openen.
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www.classicinternational.eu



Classic International B.V.
Zuidhoven 9-G (Ind. Terrein Spickerhoven - Nr. 5339), NL-6042 PB Roermond
Postbus 1020, NL-6040 KA Roermond

Tel.: +31 (0)475 327390 | Fax: +31 (0)475 350240
E-mail: sales@classicinternational.eu | Website: www.classicinternational.eu

Openingstijden
ma t/m vrij 09.00-12.30/13.30-17.30 uur; za 14.00-17.00 uur

Op al onze aanbiedingen, leveringen en transacties zijn van toepassing de leverings– en
betalingsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nr. 50943375.
Op verzoek zenden wij u graag een exemplaar van deze voorwaarden toe.


