
Voor- & nadelen

    Vergoot het bereik

    Eenvoudig te activeren

    Compleet pakket

    Maximaal 10 watt zendvermogen

Geleverd met

     voedingsstekker

     SLR1000 repeater

Motorola SLR1000 UHF

De Motorola SLR1000 UHF vergroot het bereik van uw portofoon-netwerk. 
Alle portofoons in het veld communiceren via de versterker. In theorie zal 
het bereik dus verdubbeld zijn. Er moet altijd een goede locatie gezocht 
worden voor de versterker.

De versterker kan zowel analoge als digitale kanalen versterken. In digitale 
modus is het mogelijk om twee verschillende gespreksgroepen te gebruiken 
op hetzelfde moment.

Foutmeldingen

De versterker kan foutmeldingen genereren als er problemen zijn met de 
versterker. Het is mogelijk om deze foutmeldingen op verschillende manier 
te ontvangen. Omdat de versterker via een IP verbinding gekoppeld kan 
worden aan het bedrijfsnetwerk is het mogelijk om logging software te 
draaien. U heeft dan altijd realtime overzicht van de status van de 
versterker. Het is ook mogelijk om deze meldingen weer te geven op 
bijvoorbeeld de Motorola DP3661e UHF

Ip site connect via de Motorola SLR1000

Via IP site connect van Motorola is het mogelijk om verschillende Motorola 
SLR1000 versterkers aan elkaar te koppelen. Een van de versterker wordt 
geprogrammeerd als 'master'. De andere versterkers worden 
geprogrammeerd als 'slaven'. De slave versterkers zoeken automatisch 
contact met de master.

Als er op een van de versterkers een gesprek gestart wordt, is dit te horen 
via alle versterkers. Op deze wijze is het mogelijk om grote netwerken te 
realiseren. We hebben dit reeds gedaan voor de een grote gemeente in 
Nederland. Via de centrale post is het mogelijk om 
beveiligingsmedewerkers door de gehele stad op te roepen.

Compleet?

Omdat de Motorola SLR1000 bij voorkeur in een behuizing geplaatst wordt 
en nog voorzien moet worden van een duplexfilter en antenne maken we 
graag een offerte op maat voor u. Bent u op zoek naar een versterker voor 
uw portofoon-netwerk? Neem dan even contact met ons op. Onze 
specialisten staat te popelen om u te helpen.
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Extra informatie

Sku SLR1000-UHF

Categories Professionele portofoons, Versterkers

Tags SLR1000

Frequentie UHF

Merk Motorola

Bluetooth Nee

Explosievrij-atex Nee

Geschat-bereik 10 km

Gps Nee

Scannen Ja

Vergunning Ja

Kleur Zwart

Accessoire-voor CLPePLUS

Bezorgd op werkdagen binnen 24 uur

 Portofoons, pagers, apps & meer

 24/7 serviceteams op locatie

 Unieke programmering

 Boven de €25,- geen verzendkosten

 Op rekening bestellen
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