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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS 
• Para uso nas áreas internas e externas

• Fácil de instalar

• Custo total de propriedade reduzido

• Expansível

REPETIDORA 
MOTOTRBO SLR 1000 
ESTENDA SEU 
ALCANCE COM
TOTAL FACILIDADE

SEJA PARA ELIMINAR AS ZONAS MORTAS OU PARA AMPLIAR 
A ÁREA DE COBERTURA ÀS LOCALIZAÇÕES REMOTAS, CONTE 
COM O SLR 1000. COMPACTO, FÁCIL DE INSTALAR E CRIADO PARA 
FUNCIONAR SEM PROBLEMAS TANTO NAS ÁREAS INTERNAS 
COMO NAS EXTERNAS, FOI CONCEBIDO PARA CRESCER DE 
ACORDO COM SUAS NECESSIDADES.

Manter sua equipe de trabalho conectada requer cobertura 
de rádio ininterrupta. Porém é comum existir zonas mortas na 
rede e a comunicação não ser transmitida corretamente em 
locais remotos.

Ao contrário do que ocorre com as repetidoras tradicionais, 
o SLR 1000 possui certificação IP65 de proteção contra pó e 
água, ideal para instalação em campus, estacionamentos e 
outros ambientes externos. Seu tamanho compacto o torna 
mais flexível em termos de opções de instalação, tornando-se 
apto para paredes e postes. Com um design de baixo consumo 
e sem ventilador, requer menos espaço e menos energia o que 
permite a você economizar dinheiro imediatamente.

O SLR 1000 vai acompanhando o crescimento de sua 

organização. Funciona sem problemas tanto com sistemas 
convencionais como troncalizados e admite voz e dados, 
portanto ampliar o sistema não vai necessariamente 
implicar ter de adquirir uma repetidora maior.

Mas, sobretudo, é na tecnologia que se pode confiar. 
Com mais de 10 anos de experiência em DMR, não há 
dúvida... seguramente todos concordam que não há melhor 
alternativa para este trabalho do que a Motorola Solutions e 
sua comprovada tecnologia MOTOTRBO™.
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ÀS VEZES, A MELHOR LOCALIZAÇÃO 
PARA UMA MELHOR COBERTURA 
NÃO É UM PONTO DE FÁCIL ACESSO.    

MAIOR 
FLEXIBILIDADE 
DE IMPLANTAÇÃO

O SLR 1000 simplifica isto. 
Seu design compacto facilita 
sua instalação em paredes ou 
postes. Ao não exigir nenhum 
sistema de Calefação, Ventilação 
e Ar Condicionado (HVAC) para 
esfriamento, oferece a você 
ainda mais opções de localização. 
Esqueça os complicadíssimos 
planejamentos e os custos 
adicionais associados aos 
sistemas HVAC.

PROTEGIDO PARA INSTALAÇÃO 
EN QUALQUER AMBIENTE

O SLR 1000 conta com certificação IP65 de proteção contra pó e água, por isto pode ser instalado tanto nas áreas internas como nas 
externas. Ao contrário do que ocorre com as repetidoras tradicionais, pode ser utilizado em áreas como estacionamentos, túneis 
subterrâneos e outras áreas potencialmente úmidas ou afetadas pela água.

Onde quer que seja implantado, já não será preciso preocupar-se com sua manutenção ou conserto. Seu design sem ventilador permite 
a redução de ruído, menos entrada de partículas e menos componentes, porém com mais cobertura.

AMPLIE SUA COBERTURA DA MANEIRA 
QUE MELHOR CONVIER.   
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O SLR 1000 INTEGRA NOSSA SOLUÇÃO 
DE COMUNICAÇÕES UNIFICADAS PARA 
EQUIPES DE TRABALHO.

UNIFIQUE SUA EQUIPE

A solução de Comunicações Unificadas para Equipes de Trabalho permite que os funcionários 
se comuniquem na hora, sem limitação e de maneira mais inteligente em toda a organização.

Combine seus produtos MOTOTRBO com push-to-talk WAVE™ e outras soluções de dados para interconectar 
máquinas, aplicativos e pessoas sem limitação a fim de encurtar a brecha para agilizar o trabalho.

O SLR 1000 FUNCIONA TANTO COM SISTEMAS CONVENCIONAIS COMO 
TRONCALIZADOS QUE ADMITAM VOZ E DADOS, DE MODO QUE VOCÊ PODE 
CONTINUAR UTILIZANDO-O À MEDIDA QUE VAI AMPLIANDO SUA REDE. 

ACOMPANHA SEU CRESCIMENTO

Se você utiliza um sistema convencional “rádio para rádio”, pode ampliar sua área de cobertura de voz sem necessidade de adquirir mais 
frequências. Basta implantar o SLR 1000 no Modo Direto de Alcance Estendido e você poderá ampliar a cobertura sem gastos adicionais.

AMPLIAR A COBERTURA NÃO TEM NECESSARIAMENTE QUE 
INCLUIR UM AUMENTO NO CUSTO DE PROPRIEDADE  

COBERTURA 
DE CUSTO EFETIVO

O SLR 1000 apresenta um design de baixo consumo, sem ventilador, portanto ajuda a economizar energia e dinheiro. Além disto, exige menos 
espaço, o que minimiza exigências de locais e as caras permissões associadas a elas. Você deseja ampliar a funcionalidade com menos gastos de 
infraestrutura? É simples... incorpore acessórios tais como pequenas antenas montáveis, Duplexor opcional ou comutador de antena para Modo 
Direto de Alcance Estendido.
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Para obter mais informações e uma lista completa de acessórios, visite:  
www.motorolasolutions.com/SLR1000


