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Uważamy, że tak. Przedstawiamy 
DIMETRA Express, stację bazową i 
system TETRA w jednej obudowie. 
Dzięki zintegrowaniu centrali i 
modułu nadawczo-odbiorczego BR 
(jednego lub wielu) konfiguracja, 
wdrażanie i zarządzanie komunikacją 
są łatwiejsze niż kiedykolwiek 
przedtem. W ten sposób uproszczenie 
codziennych czynności odbywa się 
przy równoczesnej redukcji kosztów i 
złożoności.

Szybko zintegruj rozwiązanie 
DIMETRA Express ze swoją siecią 
za pomocą jednego adresu IP i dodaj 
wielu użytkowników jednocześnie. 
Pełna instalacja może byc wykonana 
błyskawicznie z użyciem aplikacji i 
narzędzi opartych na przeglądarce 
internetowej.  Po skonfigurowaniu i 
uruchomieniu DIMETRA Express jest 
rozwiązaniem łatwym w użyciu dzięki 
opartemu o sieć zarządzaniu siecią, a 
także konsoli dyspozytorskiej w postaci 
aplikacji.

DIMETRA Express zapewnia 
usługi głosowe, transmisję krótkich 
wiadomości oraz bramkę telefoniczną, 
których potrzebują Twoje zespoły. 
Rozwiązanie jest skalowalne: można 
je rozbudowywać o wiele lokalizacji, 
zatem rozwija się wraz z rozwojem 
firmy.

A co najważniejsze - zyskujesz spokój, 
wiedząc, że opracowano je w firmie 
Motorola, będącej liderem w technologii 
TETRA i mającej ponad 20-letnie 
doświadczenie w dostarczaniu 
niezawodnych systemów komunikacji 
DIMETRA.

PROWADZENIE FIRMY 
JEST WYSTARCZAJĄCO 
SKOMPLIKOWANE. CZY 
NIE BYŁOBY PROŚCIEJ 
DYSPONOWAĆ WŁASNYM 
SYSTEMEM KOMUNIKACJI?



PROSTE 
ZARZĄDZANIE 
SIECIĄ 
ZARZĄDZANIE SIECIĄ  
JEST ŁATWE DZIĘKI 
NARZĘDZIOM SIECIOWYM,  
W TYM MONITOROWANIU 
STANU SYSTEMU I PROSTEJ 
APLIKACJI DYSPOZYTORSKIEJ. 
Wszystko, czego potrzebujesz, to 
komputer lub tablet z systemem 
operacyjnym Android™ lub Windows® 
i przeglądarka internetowa. A potem 
możesz już korzystać z funkcji 
przesyłania wiadomości tekstowych 
za pośrednictwem sieci, dzięki 
czemu zespoły mogą wysyłać krótkie 
lub predefiniowane wiadomości, 
zwiększając wydajność pracy  
w terenie. 

SYSTEM DIMETRA EXPRESS, 
CZYLI STACJA BAZOWA 
I CENTRALA W JEDNEJ 
OBUDOWIE, JEST ŁATWIEJSZY DO 
SKONFIGUROWANIA I INSTALACJI. 
Zajmuje niewiele miejsca i jest 
energooszczędny, a ponadto składa się 
z mniejszej liczby elementów. Co to daje 
w praktyce? Obniżasz całkowity koszt 
użytkowania i możesz skupić się na 
prowadzeniu firmy zamiast na problemach 
z komunikacją. 

CAŁY SYSTEM 
W JEDNEJ 
OBUDOWIE



W DZISIEJSZYCH CZASACH ORGANIZACJE WYMAGAJĄ CZEGOŚ WIĘCEJ NIŻ TYLKO 
ŁĄCZNOŚCI GŁOSOWEJ. DO REALIZACJI ZADAŃ POTRZEBUJĄ WIELU RODZAJÓW 
KOMUNIKACJI ORAZ PRZESYŁU DANYCH.
Właśnie dlatego DIMETRA Express zapewnia usługi głosowe, transmisji krótkich wiadomości oraz 
telefoniczne. Otrzymujesz możliwość głośnej i wyraźnej komunikacji do wykonywania codziennych 
zadań. Wiadomości tekstowe sprawdzą się w szybkiej komunikacji w twoim zespole. Masz też 
możliwość wykonywania połączeń telefonicznych z wykorzystaniem protokołu VoIP poza siecią TETRA, 
np. połączeń z innymi lokalizacjami lub organizacjami, wyższą kadrą zarządzającą lub służbami 
ratunkowymi.

PEŁNA KOMUNIKACJA 

PROSTE 
ZARZĄDZANIE 
SIECIĄ 



DIMETRA EXPRESS TO PROSTOTA INSTALACJI I KONFIGURACJI, TO 
ZESPÓŁ SZUBCIEJ GOTOWY DO PRACY.  
Przy użyciu prostego instalatora system można uruchomić w czasie krótszym niż 
15 minut. System DIMETRA Express można szybko zintegrować z istniejącą siecią, 
korzystając z jednego adresu IP. Dzięki możliwości obsługi całych grup abonentów 
można konfigurować użytkowników radiotelefonów bez zbędnej zwłoki. Co więcej, 
system DIMETRA Express jest gotowy do pracy w przyszłości - do uaktualnienia 
oprogramowania systemowego wystarczy jedno kliknięcie.

WDROŻENIE W CIĄGU  
KILKU MINUT 



WDROŻENIE W CIĄGU  
KILKU MINUT 

SOLIDNE, NIEZAWODNE 
ROZWIĄZANIE TERAZ  
W JEDNEJ OBUDOWIE. NA 
KOMUNIKACJI REALIZOWANEJ 
W OPARCIU O SYSTEM 
DIMETRA ZESPÓŁ MOŻE 
POLEGAĆ W KAŻDYM 
MOMENCIE, TAKŻE TYM 
NAJBARDZIEJ KRYTYCZNYM.
Jako światowy lider w technologii 
TETRA oferujemy pełną gamę 
rozwiązań w pełni zintegrowanych  
i przetestowanych — od central  
i stacji bazowych po radiotelefony 
i akcesoria. Naszym celem jest 
zapewnianie użytkownikom spokoju,  
gwarantowanego przez najwyższą 
jakość oferowanych produktów i 
wsparcia technicznego.

SYSTEM DIMETRA EXPRESS MOŻE 
WZRASTAĆ W MIARĘ POTRZEB 
TWOJEJ FIRMY. 
W prosty sposób można dodawać radia 
moduły nadawczo-odbiorcze (BR) do 
systemu, zwiększając jego pojemność. 
Do systemu można dodawać kolejne 
stacje bazowe w celu rozszerzenia 
zasięgu. System można wdrożyć nawet 
jako rozwiązanie tymczasowe, np. 
na potrzeby konkretnej imprezy lub 
zdarzenia, zmieniając częstotliwości i 
dodając nowych abonentów, utrzymując 
skuteczną komunikację radiową oraz pracę 
zespołową.

WBUDOWANE 
POCZUCIE  
BEZPIE
CZEŃSTWA

SKALOWALNOŚĆ 
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Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:  
motorolasolutions.com/dimetraexpress

DANE TECHNICZNEKLUCZOWE FUNKCJE

Konfiguracje
MTS2 — 1 moduł nadawczo-odbiorczy BR  (4 szczeliny czasowe) 
MTS4 — od 1 do 3 modułów nadawczo-odbiorczych BR  (od 4 do 12 
szczelin czasowych)

Transmisja głosowa TETRA, w tym połączenia grupowe i indywidualne

Wysyłanie krótkich wiadomości, w tym interfejs do sieci firmowej klienta

Telefonia VoIP 

Aplikacje oparte na sieci Web dla urządzeń z systemem Microsoft Windows i Android (przeglądarka Chrome)

Zarządzanie siecią oparte na sieci 
Web

Podstawowe i zaawansowane opcje widoku
Monitorowanie stanu systemu w czasie rzeczywistym
Dodawanie jednocześnie wielu użytkowników i grup rozmównych

Internetowa konsola dyspozytorska
Grupowe PTT
Informacja alarmowa
Wiadomości tekstowe

Zdalny dostęp (VPN)
Możliwość rozbudowy o dodatkowe lokalizacje z użyciem stacji bazowych DIMETRA MTS1, MTS2 lub MTS4  
z wykorzystaniem sieci IP Ethernet
Ponad 1000 zarejestrowanych abonentów 

Wymiary fizyczne [wys. x gł. x szer.] MTS2 — 0,61 m x 0,48 m x 0,45 m 
MTS4 — 1,43 m x 0,57 m x 0,55 m

Masa MTS2 — ok. 45 kg
MTS4 — ok. 148 kg (wersja pełna)

Opcje podwójnego i potrójnego  odbioru zbiorczego

Sprzęgacze z automatycznym dostrojeniem — tylko MTS4

Czułość odbiornika Standardowo: 120,0 dBm (statyczna przy 4% BER)
Standardowo: 113,5 dBm (spadek przy 4% BER)

Szeroki zakres częstotliwości 350-470 MHz

Robocza szerokość pasma 5 MHz

Moc nadawania 5-40 W (z możliwością konfiguracji)

Zakres temperatury Od -30°C do +60°C

Moc wejściowa 100/115/230 V (prąd przemienny), 50/60 Hz, 48 V (prąd stały)

Pobór mocy MTS2 – 450 W maks., wersja pełna
MTS2 – 1100 W maks., wersja pełna

Górny wlot przewodów i chłodzenie powietrzem z dołu do góry umożliwia ustawienie przy ścianie lub sąsiednim 
sprzęcie (oszczędność miejsca).
Pełny dostęp do przewodów i modułów z przodu i od góry zapewnia łatwą konserwację 

Funkcjonalnośc trankingu lokalnego (w przypadku awarii serwera) dla zwiększenia niezawodności

•  W pełni zintegrowany system 
DIMETRA TETRA w jednej 
obudowie

•  Łatwość instalacji i konfiguracji za 
pomocą internetowego instalatora 
systemu

•  Cyfrowa radiowa transmisja głosu

•  Zintegrowana usługa transmisji 
krótkich wiadomości

•  Łączność telefoniczna VoIP

•  Aplikacja do internetowego 
zarządzania siecią

•  Prosta, oparta na przeglądarce 
aplikacja dyspozytorska

•  Łatwy w użyciu sieciowy monitor 
stanu systemu

•  Wydajne, oparte na sieci wysyłanie 
wiadomości tekstowych

•  Prosta integracja z istniejącą  
siecią z wykorzystaniem jednego 
adresu IP

•  Solidna i niezawodna cyfrowa 
komunikacja radiowa

•  Oszczędne rozwiązanie  
komunikacyjne

•  Łatwa rozbudowa o dodatkowe 
lokalizacje

http://motorolasolutions.com/dimetraexpress



