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NAJŁATWIEJSZY 
SPOSÓB 
ZWIĘKSZENIA 
ZASIĘGU

MOŻESZ ZAWSZE LICZYĆ NA TO, ŻE PRZEMIENNIK SLR 1000 
ROZWIĄŻE TWOJE PROBLEMY, TAKIE JAK WYELIMINOWANIE 
MARTWYCH STREF I ZWIĘKSZENIE ZASIĘGU. KOMPAKTOWY, ŁATWY 
DO ZAINSTALOWANIA I ZAPROJEKTOWANY DO PRACY ZARÓWNO 
NA ZEWNĄTRZ, JAK I W POMIESZCZENIACH – WEDŁUG PAŃSTWA 
ROSNĄCYCH POTRZEB.
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NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

• Do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz

• Łatwa instalacja

• Mniejsze całkowite koszty posiadania

• Z możliwością rozbudowy

Zachowanie łączności pomiędzy Państwa pracownikami wymaga 
nieprzerwanego zasięgu radiowego, często jednak zdarza się, 
że problemem okazują się martwe strefy i odległe lokalizacje.

W odróżnieniu od tradycyjnych przemienników, SLR 1000 
ma klasę IP65, co oznacza ochronę przed wnikaniem kurzu i 
wody, zatem można używać go w takich miejscach, jak kampusy, 
podziemne parkingi i inne zewnętrzne lokalizacje. Niewielki 
rozmiar daje wiele możliwości montażu na przykład na ścianach 
czy słupkach. Warto też zaznaczyć, że niewielki pobór mocy i brak 
wentylatorów przekłada się na lepsze wykorzystanie przestrzeni - 
czyli od samego początku daje oszczędności.

SLR 1000 zawsze nadąża za zmianami w miarę rozwoju 
Twojej fi rmy. Urządzenie współpracuje zarówno z systemami 
tradycyjnymi, jak i trankingowymi, które obsługują łączność 
głosową i transmisję danych, zatem przejście na większy 
system nie musi oznaczać kupowania nowego przemiennika.

Przede wszystkim jednak oferujemy technologię godną 
zaufania. Motorola Solutions ma bogate doświadczenie w 
realizacji sieci DMR, dzięki czemu możesz być pewien, że 
sprawdzona technologia MOTOTRBO spełni swoje zadanie. 
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ZWIĘKSZ ZASIĘG W TAKI SPOSÓB, JAKI CI NAJBARDZIEJ ODPOWIADA.

OCHRONA PRZED CZYNNIKAMI 
ŚRODOWISKOWYMI

Ponieważ przemiennik SLR 1000 ma klasę obudowy IP65, co oznacza ochronę przed wnikaniem kurzu i wody, będzie działać zarówno 
w budynkach, jak i na zewnątrz. W odróżnieniu od tradycyjnych przemienników, można go instalować w takich miejscach, jak parkingi 
podziemne, tunele metra czy inne, potencjalnie wilgotne i mokre miejsca.

Nie trzeba martwić się o konserwację i naprawę urządzenia bez względu na to, gdzie zostanie umieszczone. Brak wentylatora oznacza 
mniejszy hałas, mniej wnikania pyłów, i mniej komponentów - a wszystko to przy gwarancji większego zasięgu.
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CZASEM MIEJSCE, 
KTÓRE DAJE 
NAJWIĘKSZE 
MOŻLIWOŚCI 
ZWIĘKSZENIA 
ZASIĘGU, NIE JEST 
ŁATWO DOSTĘPNE.

WIĘKSZE 
MOŻLIWOŚCI 
INSTALACJI

SLR 1000 ułatwia zadanie, gdyż 
ma kompaktowe wymiary i można 
go umieszczać na ścianach czy 
słupach. Ponieważ nie wymaga 
chłodzenia z systemu HVAC, daje 
więcej opcji montażu bez trudnego 
planowania i dodatkowych 
kosztów wiążących się z HVAC.
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SLR 1000 WSPÓŁPRACUJE ZARÓWNO Z SYSTEMAMI TRADYCYJNYMI, 
JAK I TRANKINGOWYMI, KTÓRE OBSŁUGUJĄ ŁĄCZNOŚĆ GŁOSOWĄ I 
TRANSMISJE DANYCH, ZATEM MOŻNA Z NIEGO KORZYSTAĆ W MIARĘ 
ROZBUDOWY SIECI.

ROZWIJA SIĘ RAZEM Z TOBĄ

Jeżeli korzystasz z konwencjonalnego systemu łączności radiowej, możesz zwiększyć zasięg łączności głosowej bez zamawiania większej liczby 
częstotliwości. Przemiennik SLR 1000 z Extended Range Direct Mode pozwala rozszerzyć zasięg bez dodatkowych kosztów.

ZWIĘKSZENIE ZASIĘGU NIE MUSI OZNACZAĆ WIĘKSZYCH 
KOSZTÓW POSIADANIA.

EKONOMICZNY 
ZASIĘG

SLR 1000 jest energooszczędny i nie posiada wentylatora, zatem zużywa mniej prądu i pozwala oszczędzać pieniądze. Wymaga także  
mniej miejsca, co przekłada się na mniejsze wymagania lokalizacyjne i związane z nimi koszty uzyskiwania zezwoleń.  
Czy potrzebne są dodatkowe funkcje przy mniejszych kosztach infrastrukturalnych? Jeśli tak, to wystarczy dodać takie akcesoria,  
jak mała antena montowana na przemienniku, opcjonalny duplekser czy przełącznik antenowy z rozszerzonym zasięgiem trybu bezpośredniego 
(Extended Range Direct Mode)..
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PRZEMIENNIK SLR 1000 JEST CZĘŚCIĄ TEAM 
COMMUNICATIONS, NASZEGO ZUNIFIKOWANEGO 
ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ŁĄCZNOŚCI GRUPOWEJ.

ZJEDNOCZ 
SWÓJ ZESPÓŁ

Team Communications pozwala pracownikom na bezpośrednią, niezakłóconą łączność wewnątrz całej 
organizacji, wraz z dodatkowymi inteligentnymi funkcjami.

Dzięki sparowaniu urządzeń MOTOTRBO z platformą łączności PTT WAVE™ oraz innymi rozwiązaniami 
przesyłania danych, maszyny, aplikacje i ludzie mogą komunikować się ze sobą bez zakłóceń, eliminując luki i 
przyspieszając pracę.



Motorola Solutions Ltd. Nova South, 160 Victoria Street, London, SW1E 5LB, Wielka Brytania.

Dostępność zależy od kraju i przepisów prawnych. Wszystkie dane techniczne są typowe (o ile nie podano inaczej) i mogą ulec zmianie bez  
powiadomienia. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS oraz stylizowany logotyp M są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi 
znakami towarowymi firmy Motorola Trademark Holdings, LLC, wykorzystywanymi na podstawie licencji.

Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli. © 2017 Motorola Solutions,Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. EMEAv1 (09/17)

Więcej informacji oraz pełną listę akcesoriów można znaleźć na stronie internetowej: 
www.motorolasolutions.com/MOTOTRBO


