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POPRAW POZIOM
BEZPIECZEŃSTWA,
WYDAJNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI

DZIĘKI BOGATYM MOŻLIWOŚCIOM
TECHNOLOGII CYFROWEJ I ZAAWANSOWANYM
FUNKCJOM SYSTEMÓW MOTOTRBO.
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SYSTEMY MOTOTRBO™
Obecnie, jak jeszcze nigdy dotąd, pracownicy muszą być
maksymalnie wydajni, aby firma wyróżniała się na tle konkurencji.
Odbiór przesyłek w porcie, kierowanie pracami konserwacyjnymi
w kurorcie czy obsługa fanów na stadionie to zadania wymagające
dostępu do komunikacji głosowej i transferu danych. Najlepszym
rozwiązaniem w takich przypadkach jest system MOTOTRBO.
MOTOTRBO umożliwia wydajną wymianę informacji. Nasze
profesjonalne systemy łączności cyfrowej oferują mieszankę
największych zalet radiotelefonu dwukierunkowego i najnowszych
rozwiązań z dziedziny łączności cyfrowej. Zapewniają one płynną
i w pełni zintegrowaną transmisję danych i głosu, zaawansowane,
ale łatwe w obsłudze funkcje oraz większą pojemność systemu,
aby w ten sposób zaspokajać stale zmieniające się potrzeby
komunikacyjne firmy. Dzięki doskonałej jakości dźwięku i długiemu
czasowi pracy na akumulatorze produkty z serii MOTOTRBO
umożliwiają komunikację pomiędzy pracownikami zawsze wtedy,
kiedy jest ona niezbędna.

IP SITE CONNECT

CAPACITY PLUS
(DLA JEDNEJ I WIELU
LOKALIZACJI)

KONWENCJONALNY

DO 15 LOKALIZACJI

DO 200 UŻYTKOWNIKÓW*

PODSTAWOWY
ZASIĘG

DOCIERAJ DO WSZYSTKICH

Gdy zarządzasz firmą, potrzebujesz czegoś więcej niż
standardowej komunikacji pomiędzy radiotelefonami.
Systemy MOTOTRBO umożliwiają dostosowanie
zasięgu do bieżących potrzeb – sprawdzą się w pracy w
pojedynczym budynku, na dużym kampusie a nawet w
różnych miejscach na całym świecie.

POŁĄCZ WSZYSTKICH

Wraz z rozwojem firmy rozwijać się może także
system MOTOTRBO. Umożliwia on łączenie tysięcy
użytkowników radiotelefonów i smartfonów w jednym
miejscu, dzięki czemu masz niemal nieograniczoną
pojemność na wyciągnięcie ręki.

ZAWSZE POD KONTROLĄ

Rozwiązania MOTOTRBO oferują pełną kontrolę nad
systemami łączności. Dzięki różnorodnym opcjom
zarządzania użytkownikami, pełnej kontroli dostępu
oraz różnym poziomom zabezpieczeń i ustawieniom
prywatności możesz mieć pewność, że system jest
maksymalnie wydajny i sprawny.

CAPACITY MAX

CONNECT PLUS

TRANKINGOWYPARTAGÉES

DO 15 LOKALIZACJI

DO 1600 UŻYTKOWNIKÓW/
LOKALIZACJĘ*
POJEMNOŚĆ
W PRZYSTĘPNEJ CENIE

*Maksymalna pojemność w oparciu o znormalizowany model niskiego natężenia połączeń.

DO 15 LOKALIZACJI

DO 250 LOKALIZACJI

DO 3000 UŻYTKOWNIKÓW/
LOKALIZACJĘ*

DO 3000 UŻYTKOWNIKÓW/
LOKALIZACJĘ*

ZASIĘG, POJEMNOŚĆ
I KONTROLA

WYJĄTKOWY
ZASIĘG
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TRYB BEZPOŚREDNI
ŁATWE NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA

Zakład produkcyjny przy ulicy Fabrycznej ma przed sobą świetlaną przyszłość,
choć obecnie jest to zaledwie jeden, niewielki obiekt. Jego pracownicy
korzystają z trybu bezpośredniego systemu MOTOTRBO, który umożliwia
im koordynację działań. Pracownicy rampy załadowczej mogą poinformować
brygadzistę o dostawie części, a kierownik zakładu może skontaktować się z
działem produkcji, aby nadać priorytet pilnemu zamówieniu.
Wszystkie radiotelefony MOTOTRBO umożliwiają nawiązywanie
bezpośredniego połączenia pomiędzy sobą – zapewniają tym samym
podstawową komunikację głosową, transfer danych i przesyłanie wiadomości
tekstowych, jak również obsługę aplikacji.
To podejście wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami. Aby pracownicy
mogli się komunikować, wszystkie radiotelefony muszą być w zasięgu
pozostałych radiotelefonów. To niełatwe, gdy jeden z pracowników jest w
piwnicy, a drugi obsługuje klienta poza zakładem.
Aby rozwiązać ten problem profesjonalnie, warto zwrócić uwagę na bogate
możliwości oferowane przez systemy MOTOTRBO. MOTOTRBO oferuje różne
rozwiązania do wyboru: od przystępnych cenowo systemów konwencjonalnych
dla małych i średnich firm po rozbudowane systemy trankingowe obejmujące
zasięgiem cały kraj. Dzięki temu system może się rozwijać wraz z firmą.

Tryb bezpośredni o podwójnej częstotliwości

Standard komunikacyjny DMR wymaga, aby każdy kanał został
podzielony na dwa niezależne przedziały czasowe. Zwykle można
używać wyłącznie jednego z tych przedziałów, chyba że system
wyposażono w urządzenie referencyjne do podziału czasu, np.
przemiennik. Natomiast dzięki funkcji trybu bezpośredniego o podwójnej
częstotliwości radiotelefony mogą się synchronizować pomiędzy sobą, co
sprawia, że masz dostęp do całej przepustowości kanału.

STRONA 4

OBSŁUGIWANE
RADIOTELEFONY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seria SL4000e
Seria DP4000 Ex
Seria DP4000e
DP3441e
Seria DP2000e
SL1600
Seria DP1000
Seria DM4000e
Seria DM2000
Seria DM1000

WIELKOŚĆ SYSTEMU
• 0 lokalizacji
• 0 przemienników
• Do 100 radiotelefonów
(zalecane)
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KONWENCJONALNE SYSTEMY

SYSTEM KONWENCJONALNY
DLA JEDNEJ LOKALIZACJI
PODSTAWOWA POJEMNOŚĆ I STANDARDOWY ZASIĘG
Aby odnieść sukces, hotel miejski musi oferować znakomitą obsługę. Goście
potrzebują poczucia bezpieczeństwa i troski ze strony pracowników. Hotel
zainstalował w budynku przemiennik MOTOTRBO, który zapewnia systemowi
łączności znakomity zasięg od piwnicy po penthouse. Teraz dzięki aplikacji
do zarządzania zleceniami pracy oraz radiotelefonom MOTOTRBO SL4000e
pracownicy mają do dyspozycji narzędzia niezbędne do zapewniania gościom
obsługi na światowym poziomie.
Przemiennik niesie ze sobą wiele korzyści. Wysoka moc nadajnika i
duża czułość odbiornika sprawiają, że sieć ma znacznie większy zasięg.
Wbudowana funkcja cyfrowej korekcji błędów przyczynia się także do poprawy
jakości dźwięku. Natomiast dzięki interfejsowi IP przemiennika MOTOTRBO
można sprawniej wdrożyć kluczowe dla firmy rozwiązania, jak systemy
zarządzania zleceniami pracy, konsole dyspozytorskie GPS czy łączność z
telefonami. Przemienniki MOTOTRBO wykorzystują oba przedziały czasowe
TDMA kanałów radiowych w standardzie DMR. Zależnie od aktywności system
taki może obsługiwać do 200 użytkowników radiotelefonów.

OBSŁUGIWANE
RADIOTELEFONY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seria SL4000e
Seria DP4000 Ex
Seria DP4000e
DP3441e
Seria DP2000e
SL1600
Seria DP1000
Seria DM4000e
Seria DM2000
Seria DM1000

WIELKOŚĆ SYSTEMU
• 1 lokalizacja
• 1 przemiennik
• Do 200 radiotelefonów
(zalecane)
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KONWENCJONALNE SYSTEMY

IP SITE CONNECT
ŁĄCZNOŚĆ DLA WIELU LOKALIZACJI
PO PRZYSTĘPNEJ CENIE

Wiejski okręg szkolny składa się z 10 placówek rozsianych po dużym
obszarze. Ich pracownicy muszą komunikować się ze sobą w sprawach
awaryjnych oraz w celu koordynacji codziennych działań. Władze okręgu
wdrożyły system MOTOTRBO IP Site Connect: każda placówka jest
wyposażona w przemiennik zapewniający znakomity zasięg, a wszystkie
urządzenia są połączone w sieci IP. To proste i przystępne cenowo
rozwiązanie umożliwiające wszystkim łączność.
Gdy organizacja składa się z więcej niż jednej placówki, warto rozważyć
wdrożenie systemu MOTOTRBO IP Site Connect. Wykorzystuje on szereg
przemienników połączonych w sieci IP, co pozwala stworzyć rozproszony
system radiowy. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz ujednoliconej
komunikacji w różnych obiektach, zasięgu w trudnodostępnych miejscach
czy nawet wielopasmowej sieci w jednym obiekcie – IP Site Connect to
przystępne cenowo rozwiązanie pozwalające stworzyć system łączności o
właściwym zasięgu.

W 41. okręgu szkolnym Glen Ellyn (USA) za łączność odpowiadają
radiotelefony MOTOTRBO i system IP Site Connect
W 41. okręgu szkolnym w Glen Ellyn (Illinois, USA) do nawiązywania łączności w sytuacjach
awaryjnych oraz wydajnego koordynowania codziennych działań wykorzystuje się radiotelefony
cyfrowe MOTOTRBO.
Montaż centralnie zlokalizowanych przemienników na dachach zwiększa zasięg systemu i
zapewnia łączność całemu okręgowi. Ponieważ jest on położony na terenach górzystych,
uzyskanie zasięgu poza budynkiem szkoły było szczególnie trudne.
„Radiotelefony MOTOTRBO umożliwiają rozmowę pomiędzy osobami znajdującymi się w
dowolnych miejscach okręgu, nawet w garażach autobusowych” – wyjaśnia okręgowy kurator.
„Jeden z naszych radiotelefonów trafił także do ich koordynatora. To pozwala nam być zawsze
w kontakcie”.
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OBSŁUGIWANE
RADIOTELEFONY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seria SL4000e
Seria DP4000 Ex
Seria DP4000e
DP3441e
Seria DP2000e
SL1600
Seria DP1000
Seria DM4000e
Seria DM2000

WIELKOŚĆ SYSTEMU
• Do 15 lokalizacji
• 1 przemiennik na
lokalizację
• Do 200 radiotelefonów
(zalecane)
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DYNAMICZNE SYSTEMY TRANKINGOWE

CAPACITY PLUS

EKONOMICZNY SYSTEM ZAPEWNIJAJĄCY
POJEMNOŚĆ I ZASIĘG W JEDNEJ LOKALIZACJI
LUB KILKU
Ten szpital jest jak małe miasto – składa się z wielu budynków, setek pokoi i
rozbudowanej sieci pomieszczeń konserwacyjnych. Aby umożliwić wszystkim
łączność, zainstalowano w nim system MOTOTRBO Capacity Plus. Jego
innowacyjne dynamiczne trankingowanie wykorzystuje pełny potencjał
dostępnych kanałów radiowych. To ekonomiczny sposób na zapewnienie
odpowiedniej pojemności systemowi wykorzystywanemu w jednym kampusie.
A jeśli dojdzie do połączenia z sąsiednią placówką, systemy Capacity Plus z
obu obiektów można połączyć za pośrednictwem sieci IP.
Musisz mieć pewność, że wraz z rozwojem organizacji nie spada wydajność
pracy. Systemy Capacity Plus Single Site i Capacity Plus Multi-Site (wcześniej
Linked Capacity Plus) wykorzystują innowacyjne rozwiązania firmy Motorola,
aby zarządzać zasobami i wydajnie je wykorzystywać.
OBSŁUGIWANE
RADIOTELEFONY

Dynamiczny tranking
System Capacity Plus wykorzystuje innowacyjną technologię
trankingową w celu uzyskania maksymalnej wydajności pracy. Zamiast
wybranego kanału kontrolnego system tworzy specjalny oddzielny
kanał, monitorowany przez wszystkie nieaktywne radiotelefony. Gdy
zainicjowane zostanie nowe połączenie, przejmuje ono kontrolę
nad tym kanałem, a radiotelefony niezaangażowane w rozmowę są
kierowane na nowy kanał specjalny. Dynamiczny tranking nie wymaga
scentralizowanego układu kontrolnego i jest odporny na usterki:
nawet całkowite wyłączenie się przemiennika prowadzi jedynie do
zmniejszenia pojemności systemu.

•
•
•
•
•
•
•

Seria SL4000e
Seria DP4000 Ex
Seria DP4000e
DP3441e
Seria DP2000e
Seria DM4000e
Seria DM2000

WIELKOŚĆ SYSTEMU

• Do 15 lokalizacji
• Do 10 przemienników na
lokalizację*
• Do 1600 radiotelefonów na
lokalizację (zalecane)
*Do 8 przemienników transmisji i
danych oraz do 12 przemienników
zwrotnych danych, łącznie maks. 10
przemienników.

STRONA 7

SYSTEMY MOTOTRBO™
SKRÓCIE – BROSZURA

SYSTEMY W PEŁNI TRANKINGOWE

CAPACITY MAX

POJEMNOŚĆ, ZASIĘG I PEŁNA KONTROLA W
JEDNEJ LOKALIZACJI LUB WIELU
Firma transportowa i logistyczna ma dużą flotę samochodów ciężarowych
i dostawczych poruszających się po całym mieście. Pracownikami musi
zarządzać z jednego, centralnego miejsca, dlatego też wdrożono system
MOTOTRBO Capacity Max z konsolą dyspozytorską GPS. Dzięki temu firma
dokładnie wie, gdzie jest każdy z pojazdów, i może optymalizować swoją
działalność przy użyciu rozbudowanych aplikacji do zarządzania flotą. A jeśli
któryś radiotelefon wymaga aktualizacji lub konfiguracji, dyspozytor może to
zrobić zdalnie z poziomu swojego stanowiska, bez potrzeby powrotu pojazdu
do bazy.
Capacity Max to system łączności trankingowej MOTOTRBO następnej
generacji. Działający według zasad opisanych w poziomie 3 standardu
DMR, system ten zapewnia płynną skalowalność, niski koszt posiadania
i niezawodność. Rozwiązanie jest owocem wieloletniego doświadczenia i
informacji zwrotnych od klientów, dlatego też jest doskonale dostosowane do
rzeczywistości oraz oferuje cenne funkcje usprawniające pracę.
OBSŁUGIWANE
RADIOTELEFONY
•
•
•
•
•

Seria SL4000e
Seria DP4000 Ex
Seria DP4000e
DP3441e
Seria DM4000e

WIELKOŚĆ SYSTEMU

• Do 15 lokalizacji
• Do 21 przemienników
na lokalizację*
• Do 3000 radiotelefonów na
lokalizację (zalecane)
* D
 o 15 przemienników transmisji i
danych oraz do 6 przemienników
zwrotnych danych.
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SYSTEMY W PEŁNI TRANKINGOWE

CONNECT PLUS

NAJWYŻSZA POJEMNOŚĆ I ZNAKOMITY ZASIĘG W
JEDNEJ LOKALIZACJI LUB KILKU

Jako właściciel i operator systemu MOTOTRBO usługodawca oferuje firmom w
swoim zasięgu miesięczne plany usług. Osiągnął bardzo duży sukces, a jego
system obejmuje ponad 200 lokalizacji w niemal całym stanie. Niektórzy klienci,
np. organizatorzy imprez, doceniają elastyczność krótkoterminowych umów na
użytkowanie radiotelefonów, podczas gdy inni, np. firmy logistyczne, najbardziej
są zainteresowane dużym zasięgiem. To wszystko jest jednak możliwe jedynie
dzięki zasięgowi i pojemności systemu MOTOTRBO Connect Plus.
Connect Plus to pierwszy system trankingowy z serii MOTOTRBO. W swojej
najnowszej wersji może objąć aż 250 lokalizacji, dzięki czemu zapewnia
ogromną pojemność i szeroki zasięg bardzo dużym, międzynarodowym firmom.

OBSŁUGIWANE
RADIOTELEFONY
•
•
•
•

Seria SL4000e
DP4801 Ex
Seria DP4000e
Seria DM4000e

WIELKOŚĆ SYSTEMU

• Do 250 lokalizacji
• Do 15 przemienników
na lokalizację*
• Do 420 przemienników
na system
• Do 3000 radiotelefonów na
lokalizację (zalecane)
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INFRASTRUKTURA

Przemienniki, kontrolery i bramki to fundament systemu radiotelefonów dwukierunkowych MOTOTRBO. Dzięki
nim sieć jest dostępna przez cały czas, a komunikacja jest wyraźna, niezawodna i bezpieczna niezależnie od
lokalizacji pracowników.

PRZEMIENNIK SLR5500

SLR5500 to przemiennik DMR następnej generacji oferujący znakomite parametry pracy, wysoką
wydajność oraz możliwość dostosowania do przyszłych wymagań. Produkt ma moc 50 W przy ciągłej
pracy oraz wysoką czułość, co zapewnia mu optymalny zasięg. Charakteryzuje się także wysoką
niezawodnością i niskim poborem mocy, co przekłada się na niski koszt eksploatacji. Dzięki smukłej,
modułowej konstrukcji jest on łatwy w montażu i serwisowaniu, co podkreślają przemyślane rozwiązania,
takie jak wbudowana ładowarka do akumulatorów czy wielofunkcyjne uchwyty montażowe.

PRZEMIENNIK SLR 8000

Stworzony na bazie smukłej platformy następnej generacji, ten przemiennik generuje do 100 W przy
ciągłej pracy oraz oferuje wysoką częstotliwość dla maksymalnego zasięgu. Modułowa konstrukcja
gwarantuje wysoką niezawodność, a jednocześnie umożliwia rozbudowaną konfigurację.

KONTROLER CONNECT PLUS XRC 9100

Zapewnia większy zasięg i informacje zespołom mobilnym. XRC 9100 obsługuje systemy Connect Plus
przeznaczone do pojedynczych lokalizacji, jak i rozproszone. Oferuje on opcję ustawiania połączeń w
kolejce do momentu zwolnienia się kanału oraz funkcję nadawania ważnym użytkownikom priorytetowego
statusu w sytuacji, gdy system jest bardzo obciążony. Jest to kolejne wcielenie starszego modelu XRC
9000 o pełnej kompatybilności z urządzeniami starszymi i nowszymi.

BRAMKA CONNECT PLUS XRT 9100

Sprawnie kontaktuj się z dużym gronem pracowników. Brama XRT 9100 łączy system Connect Plus z
kablową konsolą umożliwiającą scentralizowane dysponowanie systemem. Jest to kolejne wcielenie
starszego modelu XRT 9000 o pełnej kompatybilności z urządzeniami starszymi i nowszymi.

BRAMA SPRZĘGAJĄCA CONNECT PLUS XRI 9100

Dzięki funkcji MOTOTRBO Connect Plus Telephone Interconnect zapewnisz pracownikom możliwość
komunikacji z osobami wewnątrz i na zewnątrz firmy za pośrednictwem ich telefonów stacjonarnych
i komórkowych. Dzięki tej bramce można bezpośrednio odpowiadać na pytania klientów i płynnie
zarządzać wewnątrzfirmowymi transakcjami. Bramka sprzęgająca CONNECT PLUS XRI 9100 poprawia
wydajność i szybkość reakcji na różne zdarzenia.

SERWER SYSTEMU CAPACITY MAX

Serwer systemowy stanowi część systemu trankingowego Capacity Max następnej generacji, w którym
odpowiada za realizację funkcji sterowania i zarządzania. Każdy serwer obsługuje do 100 ścieżek głosu/danych.
Jest także możliwość dostarczenia serwerów redundantnych w celu zwiększenia niezawodności systemu.

SERWER WAVE

Zarządzaj kontami klientów w sposób niezawodny i bezpieczny. Serwer WAVE stanowi interfejs
pomiędzy publicznymi sieciami komórkowymi a siecią radiową MOTOTRBO, umożliwiając bezpieczne,
scentralizowane udostępnianie kluczy, elastyczne zarządzanie klientami, kontrolowanie historii połączeń
oraz przeprowadzanie aktualizacji i diagnostyki.
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WAVE™ WORK GROUP COMMUNICATIONS

Dzięki przewodowej integracji z systemami MOTOTRBO Connect Plus i Capacity Plus (pojedyncze obiekty i różne lokalizacje)
system WAVE Work Group Communications umożliwia pracownikom terenowym i biurowym komunikację za pośrednictwem
prostego, bezpiecznego i ekonomicznego szerokopasmowego systemu PTT niezależnie od lokalizacji rozmówców.

WAVE 3000

DOTRZYJ Z MOTOTRBO NA TELEFONY I TABLETY
WAVE 3000 umożliwia natychmiastową i bezpieczną szerokopasmową komunikację PTT w małych i
średnich firmach. Niezależnie od tego, czy rozmawiasz z użytkownikami radiotelefonów MOTOTRBO
czy też z użytkownikami smartfonów, WAVE 3000 sprawia, że jest to proste i przystępne cenowo.
Rozwiązanie to może zostać zintegrowane z systemami MOTOTRBO Connect Plus, Capacity Plus i
Linked Capacity Plus, a także jako niezależne szerokopasmowe rozwiązanie PTT, które nie
wymaga radiotelefonów.
ZAMIEŃ URZĄDZENIE APPLE LUB Z ANDROIDEM W WIELOKANAŁOWY ZESTAW PTT
Nie każdy chce lub musi nosić ze sobą radiotelefon. Ale na pewno wszyscy pracownicy chcą
natychmiastowego, bezpiecznego dostępu do ważnych kanałów łączności niezależnie od lokalizacji.
Dzięki aplikacji WAVE Mobile Communicator zainstalowanej na smartfonie, tablecie lub innym
urządzeniu przenośnym każdy użytkownik ma dostęp do łączności MOTOTRBO z dowolnego miejsca,
dzięki czemu może swobodnie rozmawiać z grupami użytkowników lub indywidualnymi osobami.

APLIKACJE MOBILNE DO
SYSTEMÓW WAVE 3000 I WAVE 5000

Wywołania
grupowe

Połączenia
prywatne

Mapowanie

Grupy Tekst

WAVE 5000

ZINTEGRUJ SYSTEM MOTOTRBO Z FIRMOWĄ INFRASTRUKTURĄ IT ORAZ UDOSTĘPNIJ GO
NA KOMPUTERACH, TELEFONACH, SMARTFONACH I TABLETACH
WAVE 5000 umożliwia wdrożenie skalowalnego, bogatego w funkcje firmowego rozwiązania PTT w
sieciach oraz na urządzeniach szerokopasmowych, dzięki czemu kluczowe i pilne informacje szybko i
bezpiecznie przepływają pomiędzy pracownikami terenowymi, zespołami i publiką.
Od radiotelefonów dwukierunkowych do smartfonów, od laptopów do telefonów stacjonarnych, od
tabletów do wzmocnionych urządzeń przenośnych – WAVE 5000 umożliwia użytkownikom korzystanie
ze znanych im urządzeń i sieci, w których już są, do łączenia i komunikowania się z innymi – zarówno
wewnątrz firmy, jak i poza nią. Przewodowa i bezprzewodowa integracja z systemami MOTOTRBO
gwarantuje skalowalność i elastyczność.

APLIKACJE WAVE COMMUNICATOR

NOWY WYMIAR ŁĄCZNOŚCI I WSPÓŁPRACY
System WAVE udostępnia aplikacje, które zaspokajają potrzeby użytkowników wszystkich typów, niezależnie od urządzenia i dostępnej sieci.
Aplikacje z serii Wave Communicator udostępniają użytkownikom interfejs systemu WAVE.

W aplikacji WAVE Advanced Desktop
Communicator można definiować
oraz konfigurować środowisko
komunikacji MOTOTRBO.

Dzięki niej można także przyznawać
autoryzowanym użytkownikom komputerów
kontrolowany dostęp do kanałów
komunikacji MOTOTRBO.

Aplikacja WAVE Web Communicator
umożliwia dostęp do kanałów radiowych
za pośrednictwem przeglądarki
internetowej.
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TABELA PORÓWNAWCZA SYSTEMÓW
TRYB BEZPOŚREDNI

1
2

SYSTEM
KONWENCJONALNY DLA
JEDNEJ LOKALIZACJI

IP SITE CONNECT

CAPACITY PLUS

CAPACITY MAX

CONNECT PLUS

MAKS. PRZEMIENNIKÓW

0

1

15

120

315

420

MAKS. LOKALIZACJI

0

1

15

15

15

250

MAKS. RADIOTELEFONÓW /
LOKALIZACJĘ

–

200

200

1600

3000

3000

MAKS. RADIOTELEFONÓW1

100

200

200

24000

45000

70000

TRANKINGOWY

Nie

Nie

Nie

Dynamiczna

Pełna

Pełna

ETCA (OGRANICZANIE KOLIZJI)

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

PRIORYTETY

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

PRZECHOWYWANIE I PRZEKAZYWANIE WIADOMOŚCI TEKSTOWYCH

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

SERIA SL4000E

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

DP4000E, SERIA DM4000E

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

SERIA DP4000 EX

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak2

DP3441e

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

DP2000E, SERIA DM2000

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

SL1600, SERIA DP1000

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

SERIA DM1000

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Maksymalna pojemność w oparciu o znormalizowany model niskiego natężenia połączeń.
Nie DP4401Ex

Więcej informacji na temat MOTOTRBO:
www.motorolasolutions.com/mototrbo lub zapraszamy do skontaktowania się
z najbliższym przedstawicielem lub autoryzowanym partnerem firmy Motorola,
którego dane można znaleźć na stronie: www.motorolasolutions.com/contactus
Motorola Solutions Ltd. Jays Close, Viables Industrial Estate, Basingstoke, Hampshire, RG22 4PD, Wielka Brytania.
Dostępność zależy od przepisów i rozporządzeń w danym kraju. O ile nie określono inaczej, wszystkie podane parametry techniczne odzwierciedlają wartości typowe i
mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS i logo ze stylizowaną literą M są znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Motorola
Trademark Holdings, LLC i zostały wykorzystane na licencji. Wi-Fi to zarejestrowany znak handlowy Wi-Fi Alliance®. Wszystkie inne znaki handlowe są własnością
odpowiednich podmiotów. © 2016 Motorola Solutions, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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