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Digitálna sieť RADIOPOL

Technopol International, a.s., prevádzkuje od roku 2005 verejnú rádiovú sieť RADIOPOL
v digitálnom štandarde TETRA. Poskytuje hlasové a dátové služby. Sieť je budovaná
na báze technológie infraštruktúry základňových staníc od firmy MOTOROLA.

bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky

vysoká kapacita a kvalita hlasu

zákaznícky orientované aplikácie

dohľad nad bezpečnosťou pracovníkov

telemetria, riadenie stavov, alarmov

Sieť RADIOPOL pokrýva signálom Západné Slovensko, časť Žiliny a Košíc. Poskytuje
služby pre lídrov priemyslu, oblasť dopravy, logistiky, bezpečnosti, výstavby, mediálne
agentúry. Sieť je rozširovaná do oblastí záujmu o poskytované služby. Investičné
náklady a legislatívne povinnosti zabezpečuje prevádzkovateľ siete.
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Digitálne rádiostanice
MTP6550

MTP8550Ex

PTC680

4G

GPS

GPS

GPS

Ručné a vozidlové resp. základňové digitálne profesionálne rádiostanice MOTOROLA a
HYTERA sú vyrábané do náročných prevádzkových podmienok. Sú overené dlhoročným
testovaním – priemyselné aplikácie, polícia, armáda, hasiči, záchranné tímy a i. – v náročných
podmienkach (ochrana proti prachu, vode, vlhkosti, odolnosť voči pádom, nárazom,
vibráciám, teplotnému šoku). Digitálne rádiostanice zabezpečujú neskreslený prenos
informácií (bez šumu). Bezpečnosť, spoľahlivosť a privátnosť komunikácie je zaručená.

MTM5400
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Služby rádiovej siete RADIOPOL
ZÁKLADNÉ SLUŽBY
Skupinové volanie – základný typ volania, je prednosťou rádiostaníc, (nie je možné
realizovať v GSM). Počet skupín podľa potreby, počet členov skupiny nie je obmedzený.
Privátne volanie – pri vytočení čísla ID cez klávesnicu je možné zavolať konkrétneho
pracovníka.
Krátke správy SDS – textové, predvolené a stavové správy.
Identifikácia volajúcej stanice – každá rádiostanica vždy vysiela svoje identifikačné
číslo ID
Diaľkové preprogramovanie a deaktivácia rádiostanice – zvýšenie/zníženie počtu
skupín
Autentifikácia – na rádiostanici môže byť nastavená autentifikácia pracovníkom na PIN
kód.
Monitoring obsadenosti – pri obsadení všetkých komunikačných kanálov v silnej
prevádzke systém automaticky registruje dopyt po volaní a po uvoľnení pridelí voľný
kanál užívateľovi.

ŠPECIÁLNE SLUŽBY
Núdzové volanie – zatlačením oranžového tlačidla v hornej časti rádiostanice sa vyšle
núdzové volanie na predvolenú skupinu, čo zvyšuje bezpečnosť pracovníkov a umožňuje
rýchly zásah.
Prioritné volanie – môže byť pridelené napr. na dispečing, núdzové volanie má
charakter priority.
Brodcast volanie – napr. dispečerská výzva – volanie do všetkých skupín simultánne.
GPS lokalizácia – rádiostanice sú vybavené GPS modulom, po zakúpení licencie sa
aktivuje, dajú sa zasielať údaje o polohe do mapy s nastaviteľnými časovými a dráhovými
parametrami.
Call out funkcia – aplikácia vhodná napr. na prenos alarmových správ SDS s akustickou
signalizáciou pre pracovníkov údržby alebo SBS vyžadujúcich urgentný zásah.
TETRA hlásič – umožňuje selektívne – zasielať hlasové správy priamo na vybrané
hovorové skupiny alebo konkrétne rádiostanice.
4G

LTE 4G - u vybraných zariadení podpora štandardu GSM, podpora aplikácií OS android
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Služby rádiovej siete RADIOPOL
ŠPECIÁLNE SLUŽBY
Inteligentné „SMART“ dispečerské (operačné) pracoviská – sú prepojením PC
a rádiostanice, môžu mať rôzne špeciálne funkčné vlastnosti, priority a oprávnenia
nastavené na mieru.
ru.

Telemetria, aktivácia technologických alarmov cez modem TETRA – modem dokáže
zasielať textové alebo hlasové správy na určené rádiostanice o alarmových stavoch.
Modem IF800 má vstupy i výstupy, má konfigurovateľné I/O porty (digitálne / analógové),
môže zapínať/vypínať rôzne čidlá (samodiagnostika a reportovanie stavu, zdvojený
dizajn).
Man-Down funkcia – rádiostanice sú vybavené senzorom pohybu a senzorom náklonu.
Časové intervaly a uhly náklonu sú programovateľné (iba MTP3550 a PT970Ex).
Centrálny záznamový systém – sieť RADIOPOL umožňuje vykonávať záznam hlasu
pre užívateľov, ktorí to potrebujú a umožniť im prístup k záznamom na základe oprávnení.
Telefónny hovor – telefónne prepojenie siete RADIOPOL umožňuje fullduplexové
prepojenie na pobočkovú ústredňu PABX s tým, že rádiostanica sa stáva súčasťou
telefónnej siete závodu a je možné volanie z rádiostanice na klapku a naopak .
Systém bezpečnosti – systém RADIOPOL je vybavený niekoľkými úrovňami bezpečnosti,
nie je možné aktivovať rádiostanicu do siete, ak neprebehla autorizáciou u operátora.
Digitálny protokol zabezpečuje ochranu pred monitorovaním.
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Bratislava, január 2021
Obchodné oddelenie: 02/68 286 126, -127
Zákaznícke centrum: 02/68 286 125
Prenájmy vysielačiek: 02/68 286 121
Technopol International, a.s., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
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