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SRA-PORTABLE 


SRA-Portable ar en heltransistoriserad radiosta

tion for trafik p~ 6 kanaler inom antingen 40, 80 

eller 160 MHz-banden . Stationerna har I~ng rack
vidd och ar mycket okansliga for storningar. Strbm
forsbrjningen sker alternativt med tio laddnings

bara miniatyrackumulatorer eller torrbatterier. 

Driftstiden med ackumulatorer ar ca 20 timmar. 

Stationerna ar robusta och darfor mycket driftsakra 
aven under de hardaste forh~llanden. 

* SRA-Portable ar en station som salts till t. ex. 
Civilforsvaret i tusentals exemplar, till Televerket , 

Polisen och Vattenfall i vardera hundratals enheter. 

En lista som mer an andra argument talar for kvaliten 

hos SRA-Portable. 

P-70 med monofon och headset. Heltransistoriserad - tryckt ledningsdragning . 



... 


En robust station rned 
stort anvandningsornrade 

PA byggnadsplatser 

I skogsarbetet 

Vid trafikdirigering 



... 


Uthardar hart klhnat 

Tekniska data: Se separat blad 

---.-.------------~~ 



SRA-Por'able= Kvali'e' 


• Anvandbar for simplex- eller semiduplextrafik. 

• Kan forses med inbyggd tonsandare for selektivt anrop. 

• Inbyggd monofon (kombinerad mikrofon och hogtalare). 

• Headset eller yttre monofon kan anslutas vid anvandning i bullrig omgivning. 

• Regn- och dammsaker. 

• Kan manovreras av personal med arbetshandskar. 

• Stotsaker - skakprovad, 20.000 slag med 50 g. 

• Vibrationst~lig - provad i 3 tim mar med 6 g, 10-70 Hz. 

• Klimatsaker - uthardar kyla ned till - 40· C, varme@ig upp till +550 C. 

• Elektronisk omkoppling mel Ian moUagning och sandning . 

• Servicevanlig - uppbyggd p~ fyra laU utbytbara kort med tryckt ledningsdragning. 

• Stationen kan forses med enkel barrem eller barsele. 

Praktisk batterikassett - latt att byta . 

Uittatkomliga manoverorgan . Tidursmanovrerad batteriladdare for lyra kassetter. 



Stockholm , huvudkontor och laboratorier 

Svenska Radio AS ar ett av de ledande svenska fore

tagen for avancerad elektronik. SRA, som bildades 

redan 1919, ingar som ett fristaende foretag i LM

Ericsson-gruppen, men ar aven associerat med det 

engelska foretaget Marconi. SRA:s verksamhet ar in

riktad pa utveckling och tillverkning av utrustningar 

Brommalabriken Kumlafabriken 

for dels radiokommunikation och narliggande omra

den, dels utrustningar for flyg- och rymdelektronik . 

En annan betydande verksamhet inom SRA ar instal

lation och underhall av elektronikutrustningar och an

laggningar. 

RYMDELEKTRONI K 

SRA - ett 
foretag med 
erfarenhet 
och resu rser 

MARINRADIO 

Q~ . ~~~~k~ 
BASRADIO TRANSPORTRADIO 

MANOVERRADIO 

S~A SVENSKA RADIO AS 
FACK, 102 20 STOCKHOLM 12 
TELEFON : 08-223140, TELEX : 10094 SRA 

MALMO GOTEBORG KUMLA SUNDSVALL 
040-1 00540 031-522111 - 12 019-709 60 060-1 20777 

Ett~oretag 
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SRA SVENSKA RADIO AS 

FACK - 102 20 STOC KHOLM 12 - T ELEFON: 08/22 3140 - TELEX : 100 94 SRA·PORTABLE 

Tekniska data 

Stationstyp PN·71 PN-72 PN·74 

Frekvensomrade 
Trafiktyp 
Kanalantal 
Modulering 
Min. kanalseparation 
Max. kanalseparation~ 
Frekvensavst~nd mellan sandare oeh 
mottagare vid tvatrekvens simplex trafik 

T illaten omgivning5temperatur 

Frekvensnoggrannhet 

35-41 MHz 68-88 MHz 
En- ellef tvllfrekvens simplex 
max. 6 
FM (faskarakteristik ) 
25 kHz 

146-174 MHz 

500 kHz 800 kHz J 
0-800 kHz, 4-8 MH 

900 kHz 

0-500 kHz 0-900 kHz, 4,5-5 MHz 

-25°C till +550 C 

±20 - 10
6 I ± 20 - 10-6 6

±10 - 10
Nominall HF-antennimpedans 
Nomi nell spanning 

Siindare (v id nominel! spann ing och 
+250 C omgivningstemperatur) 

Uteffekt (j 50 ohms belastning) 
Max_ frekvensdev iat ion 
LF-omrade 
LF-karakteristik 
leke 6nskad strain ing (i 50 oh m) 

Overtoner 
Ovrigt 

Mottagare (vid nominell spanning och + 25°C 
omgi v ni ngstemperatu r) 

Kanslighet (1i2 EMF vld 12 dB SINAD) 
Selektiviter (enligt EIA) 

2-signal ±L dB 
3-5 ignal ±2 dB 

LF-omrade 
IF-karakteristik (E IA) 

Max. LF-uteffekt (vid max. deviation 
och 1 kHz) 
Dampning av ieke 6nskade signaler (EIA) 
leke onskad straining (i 50 ohm) 

Kraftforsorjning 
Drift tid vid 5% sandnmQ 10% mottagning 
och 85% beredskap 

Mitt 

\llkt 1 

50 ohm 
12,4 V 

0,8 W ±2 dB I 0,8 W ±2 dB 
±5 kHz 
300-2600 Hz 
Stigande 6 dB/oktav ~ 1 ~~ reI. 1 kHz 

< 20/.J.W 
<O,2fJ.W 

0,35 JJ.V ±2 dB I 0,35 IlV ± 2 dB 

> 80dB 
> 70dB 
300 , 3000 Hz 
Fallande 6 dB/oktav ~ 1 ~~ re I. 1 kHz 

200 mW ± 1 dB i 50 ohm 
>70dB 
< 0,002 IlW 

I 0,6 W =: 2 dB 

(300-2100 Hz) 

'I 0, IlV ±2 dB 

,J ~t laddn ngsbara !i-Cd ackumulatorpr eller 10 st torrbatterier 
itv ,..,iniatyr"y lSi?" Al I EC size 6 
ca 18 tim ca i tim ca 15 t;m 

85 y 245 x 55 mm 

0,9 kg.Jt n rilibehOr oeh oane rier 

Utg, 72-04-10 
¢<,JI 1 (16 m ~$knin9 d V mo ttagarens .<ilOsliqne ocn ,.r,dal'°ns Lteri~kt . 
Ovan';(~nde daTa ;'1 nomlnpHa vi;r '10n Tnr ~nfpl' '''1 ,Im-' " - "~f;. 

Ratt till iindringar (od>Elnlllles I tar> t" r~~pnd ~. d _ . 
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