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CeoTronics AG

WHEN IT COUNTS

De nieuwe ontwikkeling van de CT-DECT Multi is het meest uitgebrei-
de O&O-project tot nu toe in de geschiedenis van CeoTronics AG.

De ergonomie van de behuizing
Na een complex bruikbaarheidsonderzoek en componentenana-
lyse, kon een behuizing met display worden ontwikkeld met een 
intuïtief bedieningsconcept. Het buitenste materiaal is antislip en 
heeft zeer goede mechanische en thermische eigenschappen. 
Elke knop heeft een goed drukpunt en kan ook met handschoe-
nen veilig bediend worden.

Bijzonder goed bestand tegen omgevingsinvloeden
De nieuwe CT-DECT Multi is niet alleen water- en stofdicht en 
geclassificeerd volgens IP66 en IP67, maar is ook bestand tegen 
transpiratie en speeksel volgens DIN 53160-1 / -2 en bestand te-
gen zwakke logen, oliën en smeervetten. De behuizing is ge-
maakt van slagvast en uv-bestendig materiaal en is getest op 
bestendigheid tegen chemische stoffen volgens ETSI EN 300 
019. Bovendien heeft de CT-DECT Multi de tests tegen omge-
vingsinvloeden volgens MIL-STD-810G met betrekking tot kli-

CT-DECT Multi: Mobiel. Digitaal. Met display

DECT-Award Winner 2019:

CT-DECT Multi

D e DECT-Award prijswinnaars van 2019 zijn bekend. 
Eind februari werden de winnaars geselecteerd door 
een topjury en gepresenteerd op de openD Launch 

Conference in Neurenberg op uitnodiging van het Fraunhofer 
Instituut. CeoTronics ontving de DECT Award Innovation voor 
de CT-DECT Multi en werd als winnaar gekozen uit een bij-
zonder sterk deelnemersveld.

Het winnende product, de CT-DECT Multi, is een mobiel, 
digitaal communicatiesysteem in full duplex voor lokale toe-
passingen. Het systeem is ontworpen met behulp van de 
nieuwste technologieën voor multidisciplinair-groepsgebruik. 
Of het nu gaat om de industrie, de brandweer, het leger of de 
politie, alle hulpdiensten profiteren in gelijke mate van de on-
gekende prestaties van het CT-DECT-systeem.

De CT-DECT Multi is ook uitgerust met de nieuwe CT-ComLink®- 
technologie die gebruikers maximale flexibiliteit biedt bij de 
keuze van de headsets. Zo kunnen bijvoorbeeld lichtgewicht 
in-ear-headsets of HighNoise-headsets en helmsystemen 
voor gebieden met een hoog geluidsniveau worden aangeslo-
ten. De CT-ComLink®-technologie herkent de aangesloten 
communicatieoplossingen en maakt een optimale audioconfi-
guratie mogelijk.

Na de prijsuitreiking werden de winnende producten gepresenteerd op 
Embedded World 2019 - DECT Forum Stand 511 in hal 4A in Neurenberg 
(26 tot 28 februari).

T he DECT Award winner 2019 have been announced. 
At the end of February, the award winners were se-
lected from a top-class jury and presented at openD 

Launch Conference in Nuremberg at the invitation of the 
Fraunhofer Institute. CeoTronics was awarded with the DECT 
Award Innovation for the CT-DECT Multi and emerged as the 
winner from a field of strong competition.

The winning product - CT-DECT Multi - is a mobile, digital, 
full-duplex communications system for local applications that 
has been designed with the very latest technologies to ensure it 
offers universal use for any user group. From industry and fire 
services to military or police: All mission personnel benefit 
equally from the performance of a CT-DECT system, which is in 
a class of its own.

The CT-DECT Multi is also fitted with the new CT-ComLink® tech-
nology, which gives users maximum flexibility in their choice of 

headsets. Lightweight in-ear headsets or high-noise headsets are 
just two examples, and helmet systems for high-noise areas can 
also be connected. The CT-ComLink® technology detects the con-
nected communication solutions and allows for the optimal audio 
configuration.

Following the award ceremony, the winning products were pre-
sented at Embedded World 2019 – DECT Forum stand 511 in hall 
4A in Nuremberg (February 26–28).

Dr. Dipl. Ing. Björn Schöl-
ling en Dipl. Ing. Thorsten 
Neuhaus met de DECT Award 
(van links naar rechts)
Dr. Dipl. Ing. Björn Schölling 
and Dipl. Ing. Thorsten Neu-
haus with the DECT Award 
(f.l.t.r.)

maat, schokken, trillingen en vallen en een zoutneveltest volgens 
EN 60068-2-52 doorstaan.

Stoot- en krasbestendig: het display
Het geïntegreerde display is ontwikkeld voor professioneel ge-
bruik en heeft de hoogste contrastwaarden voor de beste lees-
baarheid, zelfs bij sterk direct zonlicht. Het display is beschermd 
door een kras- en stootvast polycarbonaatscherm en werkt be-
trouwbaar in een breed temperatuurbereik van -30 °C tot +70 °C. 
Het geoptimaliseerde display kan ook duidelijk worden afgelezen 
vanuit 3 hoeken en bij een zeer vlakke kijkhoek.

Beste technische waarden
Zeer goede HF-kenmerken en storingsbestendigheid van de 
nieuwe CT-DECT Multi garanderen een heldere en duidelijke 
spraakoverdracht. Naast de verbinding in het CT-DECT-netwerk, 
is er ook een verbinding via Bluetooth® beschikbaar als alterna-
tief, bijvoorbeeld naar een mobiele telefoon. 

To date, redevelopment of the CT-DECT Multi has been the larg-
est R & D project in the history of CeoTronics AG.

Housing ergonomics
After an extensive analysis of usability and components, a hous-
ing with a display was implemented that introduces a completely 
new design for the controls. The outer surface provides a secure 
grip and features excellent mechanical and thermal properties. 
Each key has a precision switching mechanism that can also be 
operated reliably when wearing gloves.

Multi-resistant against environmental factors
The new CT-DECT Multi is not only waterproof and dust-tight, 
with classification to IP66 and IP67, but is also resistant to sweat 
and saliva in accordance with DIN 53160-1 / -2, plus resistant to 
weak bases, lubricating oils and greases. The housing is made 
of a shockproof and UV-resistant material, which has in turn 
been tested for resistance against chemical substances based 
on ETSI EN 300 019. The CT-DECT Multi has also passed tough 
environmental testing, including climate, shock, vibration and 

drop tests according to MIL-STD-810G, as well as a salt spray 
test according to EN 60068-2-52.

The display: shock-resistant and scratch-proof
Developed for professional applications, the integrated display 
offers an ultra-high-contrast image with optimum readability, 
even in strong, direct sunlight. Protected by a shockproof and 
scratch-proof polycarbonate panel, it works reliably across a 
large temperature range from –30 °C to +70 °C. Optimized for 
viewing from no less than three sides, the display is clearly read-
able even from a very flat viewing angle.

Superior technical characteristics
Outstanding RF properties and immunity to high-frequency inter-
ference are key factors in the clear and distinct voice transmis-
sion offered by the new CT-DECT Multi. Alongside the CT-DECT 
radio network, an alternative connection via Bluetooth® is possi-
ble, e.g. to a cell phone. 

CT-DECT Multi: Mobile. Digital. Includes display
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De optimale persoonlijke uitrusting voor reddings-
teams bestaande uit inzetleiding, redders, S1, S2 en 
aanvullend personeel. Individueel configureerbaar 
voor reddingsteams dankzij CT-ComLink®-technologie.

Optimal crew equipment for rescue teams comprising 
Team Leader, Rescuer, Paramedic1, Paramedic2 and 
Central User Administration. Individually configurable 
thanks to CT-ComLink® technology.

CT-ClipCom Digtal
De in-ear-headset met 
demping voor extern geluid 
en individuele oorstukjes 
zet de standaard in draag-
comfort. 
The in-ear headset with 
ambient sound reception and 
individual ear molds sets new 
standards in wearing comfort.

CT-WirelessPTT MIL
Of het nu als vinger- of back-up-PTT 
voor in de broekzak is. De draadloze 
zendknop is een ideale systeemuitbrei-
ding voor bediening op afstand.

Whether as finger or backup PTT for 
trouser pockets. The wireless transmis-

sion button is an ideal system ex-
tension enabling remote control.

CT-DECT Multi
Een met award onderscheiden, mo-
biel, digitaal full duplex communica-
tiesysteem voor lokale toepassin-
gen, ontworpen met behulp van de 
nieuwste technologieën voor multi-
disciplinair gebruik.
An award-winning, mobile, digital, 
full-duplex communications system 
for local applications that has been 
designed with the very latest tech-
nologies to ensure it offers universal 
use for any user group.

CT-MultiPTT 3C
Radiocommunicatie kan tegelijkertijd 
op alle drie de kanalen plaatsvinden. 
Daarnaast is een verbinding via Blue-
tooth®, bv. naar een mobiele telefoon 
mogelijk. 
Full duplex, simultaneous "radio traffic” 
is possible on all channels. In addtion 
a connection via Bluetooth® is possible, 
e.g. to a cell phone.

Radio’s
Radio’s

CT-MultiPTT 3C
• Drie communicatienetwerken
• CT-ComLink®-technologie

• Software-ondersteunde audiorouting
• Intelligent bedieningsconcept
• Bluetooth -technologie
• IP66 en IP67
• Voldoet aan MIL-STD-810G
• Bluetooth®

• Three radio networks
• CT-ComLink® technology
• Software-assisted audio routing
• Intelligent operating concept
• Bluetooth® technology
• IP66 and IP67
• Equal to MIL-STD-810G
• Bluetooth®

CT-DECT Multi
• Full duplex-communicatiesysteem
• CT-ComLink®-technologie
• Bluetooth®-technologie
• Intelligent bedieningsconcept 
• IP66 en IP67
• Voldoet aan MIL-STD-810G
• Bluetooth® 
•  Full-duplex communications system
• CT-ComLink® technology
• Bluetooth® technology
• Intelligent operating concept 
• IP66 and IP67
• Equal to MIL-STD-810G
• Bluetooth® 

CT-ClipCom Digital
• Gecertificeerde gehoorbescherming conform EN 352
• CT-ASR (omgevingsgeluid ontvangst)
• Zachte oorstukjes
• Verkrijgbaar als BoomMike en EarMike
•  Certified hearing protection to EN 352
• CT-ASR (ambient sound reception)
• Soft ear adapters
• Available as BoomMike or EarMike variant

Het communicatiesysteem voor 
speciale reddingen in de hoogte 
en de diepte

The communication system for 
special rescue from heights 
and depths

Control center BOS Radio

Radio van het centrale mel-
dkamer van de autoriteiten en 
organisaties met beveiligingstaken

PMR / DMR-radio
PMR / DMR Radio

© Tom Nickel
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CT-ClipCom Digtal

De in-ear-headset met omgevingsgeluid ont-
vangst en individuele oorstukjes zet de stan-
daard in draagcomfort.
The in-ear headset with ambient sound reception 
and individual ear molds sets new standards in 
wearing comfort.

CT-HR PTT

De CT-HR PTT is een robuuste inline-PTT-knop 
die probleemloos bestand is tegen de externe 
invloeden van professioneel gebruik. De grote 
PTT-knop heeft een overbelastingsbeveiliging en 
is ontworpen voor een extreem lange levensduur. 
The CT-HR PTT, CeoTronics is a sturdy inline 
PTT button that can withstand external influenc-
es in professional use without any problem. The 
large PTT button has overload protection and is 
designed for extreme durability. 

CT-MultiPTT 3C

Radiocommunicatie kan tegelijkertijd op 
alle drie de kanalen plaatsvinden. Daar-
naast is een verbinding via Bluetooth®, bv. 
naar een mobiele telefoon mogelijk. 
Full duplex, simultaneous "radio traffic” is 
possible on all channels. In addtion a con-
nection via Bluetooth® is possible, e.g. to a 
cell phone.

© Tom Nickel

Het communicatiesys-
teem bij de inzet

The communication 
system in use
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Commandant
Team leader

Vertragingsvrije
full duplex-communicatie
Latency-free full-duplex communication

Zwaarlijvigheid is een probleem van onze samenleving waar-
mee de hulpdiensten steeds vaker geconfronteerd worden. 
Obesitas patiënten zijn extreem zware mensen die niet alleen 

de voertuigen van de reguliere reddingsdienst tot het uiterste drijven.

Het vervoer van deze patiënten gaat gepaard met aanzienlijke extra 
uitgaven en hoge risico's. Speciale ambulances en speciaal opgeleid 
personeel is nodig voor zwaardere en volumineuzere patiënten. Re-
gelmatige training van dergelijke operaties is niet alleen nuttig voor 
teams van zware reddingsvoertuigen, maar is essentieel voor alle 
reddingsdiensten. De gebieden geneeskunde, organisatie en tech-
nologie moeten hier als team functioneren.

Een perfecte communicatie tussen het reddingsteam, de kraanma-
chinist en het reddingspersoneel van de brandweer op hoogte is es-
sentieel voor een veilige en vlotte reddingsoperatie. Axel Manz, spe-
cialist en trainer voor speciale reddingen op hoogte en in de diepte, 
adviseert communicatiesystemen van CeoTronics voor alle soorten 
operaties. Dankzij de multifunctionele PTT-knop CT-MultiPTT 3C, 

kan de inzetleiding tot drie communicatiecircuits parallel coördine-
ren. Zo kunnen bijvoorbeeld twee klassieke radioverbindingen plus 
een latentievrij (vertragingsvrij) full duplex-systeem op basis van CT-
DECT tegelijkertijd worden gebruikt om te communiceren.

Geschikte headsets zijn bijvoorbeeld de PPE-gecertificeerde 
CT-ClipCom in-ear-communicatieheadsets, die ook kunnen worden 
gedragen met individuele oorstukjes als persoonlijke beschermings-
middelen. Deze in-ear-headsets kunnen zeer goed onder de helm 
gedragen worden en hebben een stapsgewijs instelbare ontvanger 
voor omgevingsgeluid, hetgeen een extreem natuurlijke beleving van 
het omgevingsgeluid geeft ondanks de hoge geluidsonderdrukking.

Hoe uiteenlopend de eisen aan communicatiesystemen in de ver-
schillende reddingsoperaties ook mogen zijn, neem contact met ons 
op en wij zullen een oplossing vinden!

O besity is a problem in our society, and one which rescue ser-
vices are increasingly confronted with. Obese patients are 
extremely overweight people who not only push the vehicles 

of “normal” paramedic services to their limits.

Transporting such persons is usually associated with considerable 
extra effort and high risks. This calls for special heavy-load ambu-
lances that are designed for greater weight and larger volume pa-
tients along with specially trained personnel. Training frequently 
for such deployments is not only recommended for crews of these 
heavy-load ambulances but also for all rescue teams. The areas of 
medical care, organization and technology must be involved.

Error-free communication between the medical team, crane 
operator and height rescues of the fire service is indis-

pensable for smooth and safe rescue procedures. Axel 
Manz – Specialist and Trainer for Special Rescues 

from Heights and Depths – recommends com-
munication systems from CeoTronics for 

any type of rescue mission. Thanks 
to the multifunctional PTT button 

CT-MultiPTT 3C, the team lead-
er is able to coordinate up to 

three communication cir-
cuits in parallel. This 

typically enables 
communication 

simultaneously via two conventional radio links, plus a latency-free 
(delay-free) full-duplex system based on CT-DECT.

Suitable headsets are the PPE-certified CT-ClipCom in-ear commu-
nication headsets, which can also be worn as personal protective 
equipment with individual ear molds. These in-ear headsets can be 
worn very comfortably under helmets and have a level-limited ambi-
ent sound reception, which enables extremely natural ambient hear-
ing despite high noise attenuation.

The wide variety of requirements for communication systems in var-
ious rescue missions are no problem – simply contact us so we can 
find a solution!

CT-DECT: 
Geen missie-kritieke latentie.

CT-DECT: No mission critical latency.

CT-ClipCom DigitalCT-HN Headset

No. 54 / 19

CT-MultiPTT 3C CT-DECT Multi

Commandant
Team leader

Speciale reddin-
gen in de hoog-
te en de diepte.
Special Rescue 
from heights 
and depths
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Drahtlose Finger-PTT/
CT-WirelessPTT MILLeitstelle

Control center

Team-Radio / TETRA-Radio / DECT
Team radio / TETRA / DECT

Team-Radio       /       DECT
Team radio     /       DECT

Team-Radio       /      DECT
Team radio     /      DECT

No. 54 / 19

Redders
Redder

Paramedic 1 / Paramedic 2 / 
aanvullend personeel

Medic 1 / Medic 2 / 
Centraal gebruikersbeheer

Door de obstructie van gebouwen kan de DECT-verbinding uit-
vallen. In dit geval is een extra radioverbinding beschikbaar als 
back-up. Voor een eenvoudige bediening kan het radiocircuit 
eenvoudig worden geactiveerd via de CT-WirelessPTT MIL - 
die bijvoorbeeld ook als vinger-PTT kan worden gedragen.

Due to the obstruction of buildings, the CT-DECT connection 
might fail. Another radio link is available as backup for this sit-
uation. For easy operation the radio circuit can be activated 
simply via the CT-WirelessPTT MIL – which can also be worn 
as a FingerPTT.

Algemeen scenario voor 
een redding op hoogte

General 
Height rescue scenario

Commandant
Team leader

Commandant
Team leader

Commandant
Team leader

Speciale reddin-
gen in de hoog-
te en de diepte.
Special Rescue 
from heights 
and depths



CT-ClipCom Digital

2 Portofoons / Radios

CT-DECT Multi

CT-MultiPTT 3C
Met Bluetooth® voor verbin-

ding met een GSM / LTE
Bluetooth® integrated for 
connections to GSM / LTE

Radio
Helikopter

Radio
Controlecen-

trum

CT-DECT Multi
Groepscommu-

nicatie

Kan ook gebruikt worden bij reddingsoperaties in de 
bergen: het CeoTronics hoogtereddingssysteem.

Can also be used in mountain rescue: 
the CeoTronics height rescue system.

www.ceotronics.com

Commandant
Team leader

Officier
Officer

Operator
Machine Operator

Latency-free full-duplex communicatie
latency-free full-duplex communication

CT-DECT MultiCT-DECT Multi

CT-DECT Multi

CT-DECT Multi

Latency-free full-duplex communicatie
latency-free full-duplex communication
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CT-ClipCom Digital

CT-DECT Multi

2 Portofoons / Radios

CT-MultiPTT 3C

Expert opinion: 
The CT-ClipCom with BoomMike has clear advantages over a hand-held microphone at heights and in the wind. A 
hand-held microphone is simply put too far away from the mouth to transmit speech effectively. The in-ear communi-
cation system with individual ear molds can be worn very conveniently in combination with glasses and helmet. The 
helmet strap ensures additional hold.

Deskundig advies: 
De CT-ClipCom met BoomMike heeft duidelijke voordelen in de hoogte en bij wind ten opzichte van een handmicrofoon. 
De handmicrofoon is gewoon te ver verwijderd om spraak zuiver te kunnen overbrengen. Het in-ear-communicatiesys-
teem met individuele oorstukjes kan zeer goed gedragen worden in combinatie met een bril en een helm. De helmriem 
zorgt voor extra ondersteuning.

Radio
Helicopter

Radio
Control 
center

CT-DECT Multi
Group commu-

nication

Speciale reddin-
gen in de hoog-
te en de diepte.
Special Rescue 
from heights 
and depths
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EnforceTac 2019 PMRExpo 2018 

V eiligheid is het resultaat van de interactie tussen state-of-
the-art technologie en de gebruikers. Betrouwbare appara-
tuur tijdens de inzet is van cruciaal belang voor kritieke 

missies. 

De talrijke exposanten hebben dit op overtuigende wijze gedemon-
streerd aan de ongeveer 4000 vertegenwoordigers van overheden 
van over de hele wereld op de 8ste EnforceTac - International Exhi-
bition & Conference Law Enforcement, Security and Tactical Solu-
tions, van 6 - 7 maart 2019 in Neurenberg.

CeoTronics presenteerde de DECT AWARD winnaar 2019, de  
CT-DECT Multi en andere productinnovaties met CT-ComLink®- 
technologie.

Als u geïnteresseerd bent in individuele communicatieoplossingen 
voor de politie, douane of het leger, neem dan contact met ons op, 
wij adviseren u graag!

NOTEER DEZE DATUM: EnforceTac 4-5 maart 2020 in Neurenberg

S afety is the result of harmonious interplay between state-
of-the-art technology and its users. Reliable equipment is 
crucial for critical missions. 

The numerous exhibitors demonstrated this convincingly to the 
around 4000 official visitors from around the world at the 8th En-
forceTac – International Exhibition & Conference Law Enforce-
ment, Security and Tactical Solutions, from March 6 to 7, 2019 in 
Nuremberg, Germany.

CeoTronics presented the DECT AWARD Winner 2019 – the  
CT-DECT Multi – along with other new products with CT-ComLink® 
technology.

Please feel free to contact us if you are interested in customized 
communication systems for police, federal security services, cus-
toms, officials or military services – we shall be pleased to advise!

SAVE THE DATE: EnforceTac March 4 - 5, 2020 in Nuremberg

"PMRExpo - daar ga je heen!". 
De minister van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen Her-
bert Reul, heeft dit advies bij de opening van PMRExpo uitgespro-
ken. Zijn woorden werden op indrukwekkende wijze bevestigd: 
4400 bezoekers en 232 exposanten, waaronder 73 internationale 
bedrijven, hebben van 27 tot 29 november 2018 in de Koelnmesse 
de toonaangevende Europese vakbeurs voor veilige communicatie 
bijgewoond. 

PMRExpo groeit voortdurend met deelname van zowel gebruikers 
als besluitvormers. De beurs is een must voor bedrijven in de com-
municatiesector.

Dit is nog een reden waarom CeoTronics in 2019 terug zal zijn! 
Bezoek ons van 26 tot 29 november in Keulen! We kijken uit 
naar uw komst! 

“PMRExpo – it’s the place to go!”. 
These were the words of the North Rhine-Westphalia Interior Min-
ister Herbert Reul at the opening of the PMRExpo. His statement 
was confirmed impressively: 4,400 visitors and 232 exhibitors – in-
cluding 73 international companies – came together over the three 
exhibition days from November 27 to 29, 2018 for Europe’s leading 
trade fair for secure communication at the Koelnmesse. 

The PMRExpo is growing continually and both users and deci-
sion-makers go there – making it something of a must for compa-
nies in the radio sector.

CeoTronics 2019 will not miss out either! – Visit us from No-
vember 26 to 29 in Cologne! We’re looking forward to seeing 
you there! 

Het internationale competentienetwerk voor veilige communicatie blijft groeien.
The international expertise network for secure communication is growing further.
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Communicatiesystemen 
voor luchtvaartpersoneel

Communication systems for 
Flight marshallers
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•  Uitrusting en exploitatie van een 
helikopterlandingsplaats

•  Instructie van helikopters door middel van 
radio en handsignalen

•  Instructie van meevliegend personeel
•  Bevestiging en ontkoppeling van hangende 

lasten onder een helikopter
• Liergebruik
•  Inzet bij bosbranden in moeilijk toegankelijk 

terrein

A ls de normale verkeersroutes niet meer bruikbaar zijn of de 
inzetlocatie zich op onbegaanbaar terrein bevindt, is redding 
vanuit de lucht meestal het beste en vaak enige alternatief. 

Daarom worden helikopters in toenemende mate ingezet om de 
brandweer te ondersteunen bij brand-, ongevallen- en rampenbestrij-
ding. De assistentie van het grondpersoneel speelt hier een belang-
rijke rol. 

Zonder grondpersoneel, geen hulp vanuit de lucht
Grondpersoneel is verantwoordelijk voor het veilige transport van 
mensen en vracht per helikopter. Dit personeel wordt met name in-
gezet wanneer de start- en landingsplaatsen of laadpunten zich niet 
op een normaal vliegveld bevinden, bijvoorbeeld in het geval van 
een bosbrandinzet van de brandweer. De mannen en vrouwen van 
het grondpersoneel staan direct op het landingsveld of op het onder-
stel van een helikopter en instrueren de helikopterpiloten of hangen 
externe lasten aan de transporthaak. De communicatie vindt plaats 
via radiocontact met de piloten en de luchtvaartondersteuning op de 
grond.

Elke inzet staat en valt met communicatie 
Met name de piloot is afhankelijk van de ondersteuning van vlieg-
technici en operators in helikopters en grondpersoneel om precies 
te kunnen handelen. Elke inzet staat en valt met communicatie.  
CeoTronics heeft een speciaal communicatiesysteem ontwikkeld om 
ervoor te zorgen dat deze operationele communicatie voor alle be-
trokken partijen zo veilig en eenvoudig mogelijk is.

Drie communicatiecircuits incl. Bluetooth®-technologie
Complexe toepassingen vereisen ook flexibele communicatiesys-
temen. Met de handzame CT-MultiPTT 3C kunnen de hulpdiensten 
van het grondpersoneel via één centrale bedienings- en besturing-
seenheid drie onafhankelijke communicatiecircuits coördineren. 

Zo kan de vluchtleiding, die rapporteert aan de inzetleider, de heli-
kopters dienovereenkomstig plannen en de binnenkomst van perso-
neel in het inzetgebied, het vervoer van lading en het transport van 
bluswater coördineren. Het grondpersoneel in het landingsgebied 
instrueert de helikopters tijdens het opstijgen en landen, monteert de 
ladingen voor de transportvluchten en vult de watertanks.

Grondpersoneel is ook direct in het inzetgebied nodig om de piloten 
te instrueren voor precieze drop-offs via radiocommunicatie. Daar-

naast wordt hier het materiaal overgenomen dat naar het inzetgebied 
wordt gevlogen. Materiaal voor de brandweerlieden in het inzetge-
bied, moet via het grondpersoneel worden aangevraagd. Afhankelijk 
van de inzetpositie en -situatie kan communicatie via BOS-radio, 
luchtvaartradio of groepscommunicatie tussen het grondpersoneel 
full duplex (simultaan spreken en luisteren zonder op een PTT-toets 
te hoeven drukken) gelijktijdig of parallel via CT-DECT plaatsvinden. 
Dankzij de geïntegreerde Bluetooth®-technologie is het zelfs moge-
lijk om verbinding te maken met bijvoorbeeld mobiele telefoons.

Praktisch en inzetbaar
Bij de ontwikkeling van de multifunctionele CT-MultiPTT 3C werd 
veel belang gehecht aan een eenvoudige en intuïtieve bediening. Dit 
is bijvoorbeeld te zien aan de ongecompliceerde volumeregeling van 
alle drie de kanalen, die eenvoudig via twee robuuste knoppen kan 
worden ingesteld.

De nieuwe technologie: CT-ComLink® 
De CT-MultiPTT 3C is ook uitgerust met de nieuwe CT-Com-
Link®-technologie. De extreem robuuste stekkerverbinding is voor-
zien van een break-away-functie (noodontgrendelingsfunctie), die in 
een noodsituatie wordt ontkoppeld wanneer een gedefinieerde trek-
kracht wordt uitgeoefend. De CT-ComLink®-technologie detecteert 
aangesloten headsets of portofoons en stelt de optimale audioconfi-
guratie in voor perfecte spraakoverdracht.

Veiligheid heeft prioriteit 
Terwijl ongeveer 30 tot 40 centimeter boven de hoofden van het 
grondpersoneel vijf ton last zweeft en de downwash (zo noemt men 
de neerwaartse wind van de rotorbladen) een orkaankracht bereikt, 
moet alles functioneren. Communicatie, de interactie tussen grond-
personeel en piloten bij het verplaatsen van ladingen, het bevesti-
gen, ophangen en het vullen van de externe laadcontainers (Semat) 
en het abseilen en redden van mensen via een lier. Elke inzet brengt 
risico's met zich mee, maar als de apparatuur goed en betrouwbaar 
functioneert, staat niets een succesvolle operatie in de weg.

Als u geïnteresseerd bent in meer informatie over de multifunc-
tionele producten van CeoTronics, neem dan gerust contact met 
ons op.

I f normal traffic routes can no longer be used or the deployment 
site is on impassable ground, a rescue from the air is usually the 
best – and often the only – alternative. That means aircraft such 

as helicopters are increasingly used to assist the fire service in the 
event of fire, accidents or catastrophes. A key role is assigned to 
flight marshallers here. 

No help from the air without flight marshallers
Flight marshallers are responsible for personnel and load transport 
via helicopter to be handled safely. They are used especially when 
the take-off and landing areas or load collection points are away from 
an airfield, for example if the fire service are fighting a wildfire. Here 
the men and women of the flight marshalling crew stand directly on 
the landing site or on the skids of a helicopter to marshall helicopter 
pilots or fasten outer loads on the transport hooks. Communication 
is established via radio contact with the pilot and flight marshalling 
support group.

Every mission hinges on communication 
Pilots in particular rely on the support of the flight technician and 
operator in the helicopter as well as the flight marshallers on the 
ground in order to navigate precisely. Every mission stands and falls 
by communication. And to ensure that this mission communication is 
as secure and easy as possible for everyone involved, CeoTronics 
has developed a special communication system.

Three communication networks and Bluetooth® technology
Complex mission situations require just as flexible communication 
systems. The convenient CT-MultiPTT 3C allows the service crews 
of the flight marshalling squads to coordinate three communication 
circuits independently of each other via a single operating and control 
unit. 

Thus the Flight Mission Control (FEL), subordinate to the mission 
team leader, can organize the helicopters correspondingly and co-
ordinate the flight transport of personnel to the area of operations, 
the transport of loads as well as the airborne supply of extinguishing 
water. The flight marshallers in the landing zone guide the helicop-
ters during take-off and landing, assemble the loads for the transport 
flights and fill the water tanks.

Flight marshallers are also required directly in the area of operations 
in order to guide the pilots for accurate drops by radio. The material 
that is flown into the area of operations is also adopted here. Addi-
tional material is required by the fire service units on site must be 
requested via the flight marshaller. Depending on the deployment 
position and situation, communication via TETRA radio, aeronautical  
radio or group communication between the flight marshallers can 
take place simultaneously or in parallel via CT-DECT full duplex (si-
multaneous speaking and listening without having to press a PTT 
key). Thanks to integrated Bluetooth® technology, even connections 
to compatible devices are possible (e.g. cell phones).

Practical and fit for duty
When developing the multifunctional CT-MultiPTT 3C, a great deal 
of attention was placed on easy and intuitive operability during mis-
sions. This is adjusted by the simple volume control concept of all 
three channels, which is set via two sturdy rotary controls.

The new technology: CT-ComLink® 
The CT-MultiPTT 3C is also equipped with the new CT-ComLink® 
technology. The combination of an extremely robust connection with 
break-away function (emergency unlock function), which is triggered 
at a defined drag force in an emergency, and the CT-ComLink® tech-
nology allows connected headsets or radios to be detected and the 
optimal audio configuration to be set for perfect voice transmission.

Safety takes priority 
Everything needs to work while five tonnes hover around 30 to 40 
centimeters above the heads of the flight marshallers and the down-
wash – as the wind from the rotating rotor blades is called – gen-
erates wind reaching hurricane strength in some areas under the 
helicopter. Communication, the interplay between flight marshallers 
and pilots when setting down loads, mounting, removing and filling 
the outer load containers (Semat) as well as lowering and taking up 
persons via a cable winch (winching). Every mission is associated 
with a risk, but if the equipment is right and each hand grip is in place, 
nothing will stand in the way of successful missions.

Please feel free to contact us if you are interested in more infor-
mation on the multifunctional products from CeoTronics.

TETRA-Radio
TETRA-Radio

Flight Radio 
Aeronautical radio

CT-DECT Multi

•  Setting up and operating a helicopter 
landing site

•  Marshalling the helicopters via 
aeronautical radio and hand signals

•  Marshalling the co-flying crew
•  Mounting and removing outer loads 

when helicopters are hovering 
•  Descending and ascending by winch 

rope
•  Use of wild fire equipment in terrain 

with difficult access

Speciale reddin-
gen in de hoog-
te en de diepte.
Special Rescue 
from heights 
and depths
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Bundeswehr kiest voor 
CT-CombiCom

German Army opts for 
CT-CombiCom

Hoe hoog de geluidsoverlast en het weer op de brug 
ook is, bijvoorbeeld van fregatten, de communicatie 
moet werken. Op de helikopterdekken van schepen 

hebben de FDO (flight-deck-officer) en zijn bemanning, bij-
voorbeeld bij het briefen van helikopters, lichte maar effec-
tieve hoofdbescherming met gehoor- en oogbescherming 
nodig. Bovendien moet contact met de brug op het schip 
te allen tijde mogelijk zijn. Om dit te waarborgen, koopt 
de Bundeswehr opnieuw communicatiesystemen van 
CeoTronics. Het centrale onderdeel van de communica-
tieapparatuur is de CT-NoiseProtection Hood. 

Gemakkelijk aanpasbaar aan alle hoofdafmetingen 
De eendelige helmschaal van de geluids- / oogbescherm-
kap bestaat uit stootvaste, glasvezelversterkte kunststof, 

die brandvertragend is. Via een extreem slijtvaste spi-
raalkabel kunnen de geluids- en oogbescherming wor-
den gecombineerd met communicatiesystemen aan 
boord, intercomsystemen of radioapparatuur.

De beproefde producten zo-
als de robuuste 
CT-CombiCom zijn 

nog steeds in trek. Een be-
wijs hiervan is de bestelling 
van de Duitse strijdkrachten 
voor ongeveer 450 modu-
laire headset-systemen. 
De CT-CombiCom is ro-
buust, licht en biedt de ge-
bruiker de mogelijkheid om 
de communicatieapparatuur 
aan te passen aan de toepas-
singseisen. 

Door het vlakke ontwerp en de 
draagmogelijkheid met hoofdband, is 
het systeem comfortabel te dragen onder 
een helm of hoofddeksel.

Alle onderdelen van het hoor- en spraaksysteem zijn geclassifi-
ceerd volgens IP54 en zijn bestand tegen water en stof en zijn dus 
geschikt voor moeizame omstandigheden. 

W ell estabilshed products like the sturdy 
CT-CombiCom remain strongly sought 
after. Further proof for this is the order 

placed by the German Army for around 
450 systems of the modular headset. 
The CT-CombiCom is sturdy, light-
weight and offers the option of putting 
together communication equipment 

tailored to operational requirements. 

The system’s flat design and the 
headband option also make it easy 

to wear under helmets and head 
covers.

All parts of the headset are 
classified according to IP54 
and resistant to water and 
dust – making them ideal for 

tough applications. 

CeoTronics levert systemen 
voor flight-deck-officer en crew
CeoTronics supplies systems 
for flight deck officers and crew
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CeoTronics AG kreeg na uitgebreide tests, onder andere op de 
veiligheidsconferentie in München, de opdracht om de Hes-
sische speciale eenheid uit te rusten met de nieuw ontwikkel-

de multifunctionele CT-MultiPTT 3C en diverse headsets met 
CT-ComLink®-technologie.

Deze opdracht zal naar verwachting in de zomer van 2019 wor-
den afgerond. De huidige orderportefeuille bedraagt ongeveer  
€ 22,7 miljoen (+257 % ten opzichte van vorig jaar).

De CT-MultiPTT 3C maakt de gelijktijdige aansluiting en bediening 
van maximaal drie apparaten (portofoons, intercoms of smartdevi-
ces) en de aansluiting van een headset mogelijk. Het idee van de 
CT-ComLink®- technologie, die in 2010 voor het eerst werd geïntro-
duceerd in een kleinere kring van klanten, biedt de klant een hoge 
mate van flexibiliteit en toekomstige zekerheid bij de keuze en het 
gebruik van verschillende portofoons en headsets. De CT-MultiPTT 
3C integreert de CT-Bluetooth-technologie om ook draadloze appa-
raten te kunnen koppelen.

"We zijn blij dat we met de nieuwe CT-MultiPTT 3C het juiste product 
op het juiste moment hebben", aldus CEO Thomas H. Günther.

Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication (ISIN: 
DE0005407407), Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Duitsland, 
is genoteerd aan Basic Board van de beurs van Frankfurt.

Meer informatie:
CeoTronics AG Audio Video Data Communication
Investor Relations, Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Duitsland
E-mail: investor.relations@ceotronics.com
Internet: http://www.ceotronics.com

C eoTronics AG received the order after extensive testing – 
also as part of the Munich Security Conference – to equip 
the Hessen Special Units with the newly developed multi-

functional radio set operating buttons “CT-MultiPTT 3C” as well as 
various headsets with CT-ComLink® technology.

This order is expected to be realized in the summer of 2019. 
At present, the order volume amounts to around € 22.7 million 
(+257 % in  comparison to the previous year).

The “CT-MultiPTT 3C” enables simultaneous connection and simul-
taneous operation of up to three media units (radio sets, intercoms 
or smart devices) as well as the connection of a headset. The idea 
for the CT-ComLink® technology – first presented in close coopera-
tion with customers in 2010 – offers them a high degree of flexibility 
and future security when choosing and using different radio sets and 
headsets. CT-Bluetooth technology is integrated in the “CT-MultiPTT 
3C” so as to adapt even wireless media.

“We’re pleased to launch the right product at the right time with the 
“CT-MultiPTT 3C” product innovation”, declared Chairman Thomas 
H. Günther.

CeoTronics AG, Audio Video Data Communication (ISIN: 
DE0005407407), Adam-Opel- Straße 6, 63322 Rödermark, Germany, 
is listed in the Basic Board of the Frankfurt Stock Exchange.

More information:
CeoTronics AG Audio Video Data Communication
Investor Relations, Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Germany
Email: investor.relations@ceotronics.com
Internet: http://www.ceotronics.com

CeoTronics wint de aanbesteding van de Hessi-
sche politie ter waarde van ca. € 580.000 // 
Orderportefeuille stijgt tot ca. € 22,7 miljoen.
CeoTronics wins tender by the Hessen Police to 
the value of approx € 580 thousand // 
Order volume rises to around € 22.7 million.

Conform
Beschermingsklas-
se / Equal to
protection class
IP54

Gecertificeerde
gehoorbescher-
ming volgens / 
Certified
hearing protec-
tion according to 
EN 352

EN 352

N o matter how high the noise load and how bad the weather conditions on the flight decks e.g. of frigates are, communication must 
be reliable. On the helicopter decks of ships, the FDO (Flight Deck Officer) and his crew – for instance when marshaling helicopters 
– require lightweight but at the same time effective head protection with ear and eye guarding function; in addtition contact must be 

possible with the pilot and teh bridge at all times. To ensure this, the German Army has procured communication systems from CeoTronics 
yet again. A central component of the communication equipment is the CT-NoiseProtection Hood. 

Easily adaptable to all head sizes 
The one-part helmet shell of the ear / eye protection hood comprises shockproof, glass-fiber-reinforced plastic that is hardly flammable. De-
pending on requirements, the ear and eye protection hood can be combined with board amplification systems, intercom systems or radio sets 
via an extremely durable coiled cord.
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Tel.: +49 6074 8751-0
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E-Mail: sales@ceotronics.com
Web: www.ceotronics.com

CT-Video GmbH
Video • Audio • Data Communication
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Tel:  +49 34776 6149-0
Fax:  +49 34776 6149-11
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• 2,4" EBTN-display / 2.4” EBTN display

• CT-ComLink®-technologie / CT-ComLink® technology

• Bluetooth®-technologie / Bluetooth® technology

• Intelligent bedieningsconcept / Intelligent operating concept

• Nieuwe accutechnologie / New battery technology

• MIL-STD-810G

• IP66 en IP67 / IP66 and IP67

Latenzfreies Vollduplex-Kommunikation
Latency-free full-duplex communication


