
FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
DIMETRA IP MICRO

Independentemente de precisar coordenar 
a resposta de diferentes equipes de 
trabalho ou compartilhar informações 
urgentes, o cumprimento de tarefas 
operacionais críticas requer que sua 
organização mantenha um sistema de 
comunicações eficiente e rentável. Este 
requerimento básico constitui o eixo central 
do projeto do Dimetra IP Micro, um sistema 
de comunicações compacto especialmente 
otimizado para organizações comerciais. 

QUALIDADE MOTOROLA PARA O NÚCLEO                
Como líder mundial em TETRA, oferecemos uma suíte 
integral de componentes tecnológicos integrados 
e comprovados conjuntamente: gerenciamento 
de rede, comutadores, estações base, rádios e 
acessórios. Nosso objetivo é oferecer tranquilidade 
e o apoio de uma qualidade de produto e suporte de 
primeiro nível. O Dimetra IP Micro aproveita a mesma 
tecnologia líder na indústria na qual se baseia nosso 
sistema Dimetra IP, um sistema de classe empresarial 
utilizado por organizações de segurança pública de 
todo o mundo. Isto oferece a você a tranquilidade 
de contar com funções de software ponta a ponta 
de comprovada eficácia e o compromisso para o 
desenvolvimento e o suporte ininterruptos.

PROCESSOS DE TRABALHO 
TRANSFORMADOS                                                         
Dimetra IP Micro admite uma ampla gama de 
serviços, inclusive chamada grupal rápida e 
eficiente, mensagem de texto, RTPC ou telefonia 
VoIP, serviços baseados em localização e 
diversos e variados serviços de valor agregadode 
nossos principais Parceiros de Aplicativos. Com 
funcionalidades tão potentes, o impacto do Dimetra IP 
Micro sobre seus processos operacionais pode 
ser verdadeiramente transformador.

INSUPERÁVEL FUNCIONAMENTO 
DO SISTEMA                                                                                                  
O sistema Dimetra IP Micro usa uma arquitetura IP 
otimizada. Isto permite um ótimo desempenho no 
estabelecimento de chamadas e garante um alto 
nível de disponibilidade do sistema. Além disto, 
ao admitir redundância de comutador, consegue 
garantir a disponibilidade de serviço através de 
um sistema Dimetra Micro em standby. Outra das 
vantagens é a possibilidade de transportar tráfego 
IP de locais de rede sobre redes Ethernet rentáveis, 
com redundância de link no local.

PROCESSO SIMPLIFICADO DE MIGRAÇÃO 
DE TECNOLOGIA ANALÓGICA PARA DIGITAL                                                                                                         
Para simplificar o proceso de migração de sistemas 
legados, o Dimetra IP micro inclui uma interface 
multicanal para redes analógicas existentes. Esta 
interface permite aos usuários de redes analógicas 
participar de chamadas grupais com usuários TETRA 
hospedados por seu sistema Dimetra IP Micro.
hospedados por su sistema Dimetra IP Micro.

COMUNICAÇÕES CRÍTICAS… AGORA SIMPLIFICADAS

DIMETRA IP MICRO
MOTOROLA
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ESPECIFICAÇÃO
Gabinete Central

Admite Serviços de Voz TETRA; inclui Chamadas Individuais e Grupais.
Admite a gama MTS de Estações Base TETRA e Consoles IP MCC 7500
Opção de Registro de Voz (nova na Versão 4.1)
Serviços de Dados Curtos; inclui interface à rede empresarial do cliente
Admite redundância de comutador
Interconexão Telefônica baseada em IP
Admite consoles de despacho locais e remotos
Gerenciamento de rede baseada em Web
Opção de Acesso ao Serviço Remoto
Links de local de estação de base redundante

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Dimensões A x A x P (mm) (Orientação 
vertical) Peso (máx.) Consumo de energia

Gabinete Central 912 x 568 x 226 43 kg 300W

Kit para Instalação na 
Parede 7 kg

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS E REGULAMENTAÇÃO

Atende à

•  Diretiva 2002/95/EC do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de janeiro de 2003 no 
que se refere à restrição na utilização de certas substâncias perigosas em equipamentos 
elétricos e eletrônicos

•  Diretiva 2002/96/EC do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de janeiro 2003 no que se 
refere aos desperdícios de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE)

•  Diretiva EMC da União Europeia Diretiva 2004/108/EC - EN55022, EN55024, EN61000-3-2, 
EN61000-3-3

• Diretiva de baixa tensão 2006/95/EC - EN60950-1

PRODUCTOS ASOCIADOS                                                          
Assinante CEP400 TETRA. Este terminal foi otimizado através de uma interface de usuário simples e versátil 
para usuários comerciais e empresariais. Também oferece uma completa série de acessórios CEP400.

Estações base MTS1 (nova na Versão 4.1), MTS2 e MTS4. Estações Base TETRA potentes, escaláveis e completas.

Console de Despachador MCC 7500 para um controle rápido, flexível e efetivo do funcionamento de TETRA.

Para mais informações sobre como sua organização poderia ser beneficiada com 
o sistema Dimetra IP Micro, visite  www.motorolasolutions.com/br/tetra 
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