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MOTOTRBO™ ŘADA DP4000 Ex 
NABÍDKA PŘÍslušENsTvÍ ATEx

Od vrtné plošiny až po ropnou rafinérii se musíte potýkat s extrémními podmínkami – hořlavé plyny, Výbušný prach, 
velký hluk a jiná nebezpečí. Většina doplňků tyto podmínky nezvládne  nebo nesplní požadovanou funkci v tísňových 
podmínkách. Proto je nutné používat jedině doplňky ATEX, které jsou navrženy tak, aby zvládly tato rizika a fungovaly s 
přenosnými radiostanicemi Motorola.

Naše rozsáhlá nabídka různých doplňků ATEx je jediná, která má certifikaci pro práci s našimi radiostanicemi 
řady DP4000 Ex a nabízí tak kompletní řešení s certifikací ATEx.

Od vysoce odolných sluchátek s ohebným mikrofonem, které můžete nosit na helmě, až po přídavný reproduktor s 
mikrofonem s IMPRES-audio, který nabízí výjimečnou audio kvalitu, takže váš hlas je reprodukován hlasitě a jasně, jsou 
naše doplňky ATEX nutností pro práci v hlučném, prašném, potenciálně výbušném prostředí, drsných podmínkách a v 
hands-free provozu.

ŘADA DP4000 Ex   
NABÍDKA 
PŘÍslušENsTvÍ ATEx

vÝJIMEČNÁ BEZPEČNOsT PRO NEJNÁROČNĚJšÍ PROsTŘEDÍ.  
CERTIFIKOvÁNO PRO NAšE RuČNÍ RADIOsTANICE.

sluCHÁTKA PElTOR™ sNADNO 
ZvlÁDNOu DlOuHODOBÉ POuŽÍvÁNÍ   
vysoce odolná sluchátka s ohebným mikrofonem mají 
certifikaci ATEX pro extrémní podmínky a jsou pohodlná i pro 
dlouhé směny. Optimální akustické řešení nabízí dostatek místa 
pro uši, zatímco polštářky vyplněné pěnou a tekutinou odstraní 
hluk. Protihlukový mikrofon je snadno nastavitelný. Vyberte si ze 
dvou druhů nastavitelných sluchátek – na hlavu nebo na helmu.

V nabídce je také varianta sluchátek Twin Cup připevněných 
k helmě, která nabízejí dvojitou vrstvu ochrany sluchu s 
vysoce tlumícím pláštěm a se kterými nemusíte nosit špunty 
od uší a ještě sluchátka, a přitom stále udržujete důležité 
rádiové spojení.

sluchátka Tactical xP s ohebným mikrofonem vám umožní 
slyšet to, co potřebujete, a potlačit to, co nepotřebujete. U 
těchto doplňků s certifikací ATEX si sami ovládáte hlasitost, 
abyste se přizpůsobili hluku okolí, který nechcete vnímat – 
konverzace, hluk přístrojů a varovné signály.

JEDNODuCHÁ KOMuNIKACE POMOCÍ 
ExTERNÍHO ADAPTÉRu s PTT 
vYsÍlACÍM TlAČÍTKEM  
Peltor™ adaptér s PTT vysílacím tlačítkem spojí váš 
doplněk a radiostanici pro nepřetržitou komunikaci – 
ideální v případě, kdy máte vysílačku pod kabátem nebo 

bezpečnostním vybavením. Má certifikaci ATEX, vydrží 
drsné podmínky a jeho velké PTT (push-to-talk) vysílací 
tlačítko se snadno ovládá i v těžkých rukavicích.

BuĎTE v BEZPEČÍ s IMPREs RsM 
Přídavný reproduktor s mikrofonem (RsM) IMPREs 
zajistí bezproblémovou komunikaci – což je nutné např. při 
ovládání jeřábu nebo opravě potrubí. Tento mikrofon má funkci 
Windporting audio, která usnadňuje komunikaci ve větrných 
podmínkách. Také má ovládač hlasitosti a nouzové tlačítko, což 
umožňuje rychlý a jednoduchý přístup ke kritickým funkcím, i 
když máte na rukou těžké rukavice.

PRACuJTE BEZPEČNĚ v NÁROČNÝCH 
sITuACÍCH      
Úsporná baterie IMPREs udržuje vaše rádio v provozu i při 
dlouhých směnách. Pouze baterie IMPRES mají možnost 150 
nabití navíc oproti běžným bateriím – 43% zvýšení nabíjecích 
cyklů. Ušetříte peníze, protože budete po dobu životnosti vaší 
radiostanice kupovat méně baterií a dojde k menšímu počtu 
výpadků v provozu.

Odolná kožená pouzdra z tvrdé a měkké kůže jsou určena 
pro drsné podmínky v nebezpečném prostředí. Poutka 
na otočené smyčce pouzdro bezpečně zajišťují, zatímco 
radiostanice se volně houpe při vašem pohybu.
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AuDIO DOPlŇKY
PMMN4067 IMPRES přídavný reproduktor s mikrofonem a funkcí 

Windporting (ATEX) s ovládáním hlasitosti a nouzovým 
tlačítkem

PMLN6087 Odolná sluchátka s páskem přes hlavu a 
ohebnýmmikrofonem (ATEX)

PMLN6092 Odolná sluchátka s připevněním k helmě a ohebným 
mikrofonem (ATEX)

PMLN6333 Odolná sluchátka Twin Cup s připevněním k helmě, 
ohebným mikrofonem a dvojitým vysoce tlumícím pláštěm 
(ATEX)

PMLN6090 Odolná sluchátka Tactical s páskem přes hlavu a ohebným 
mikrofonem a ovladačem hlasitosti (ATEX)

PMLN6089 Taktická odolná sluchátka s připevněním k helmě, ohebným  
mikrofonem a ovladačem hlasitosti (ATEX)

ADAPTÉR PRO AuDIO DOPlŇKY
PMLN6368 Ke sluchátkům Peltor  je nutno objednat ATEX adaptér s 

PTT vysílacím tlačítkem
BATERIE A NABÍJEČKY
NNTN8359 IMPRES 2075 mAh voděodolná  Li-Ion baterie, IP67 (ATEX)
WPLN4254 IMPRES jednoduchá nabíječka s britskou zástrčkou 
WPLN4255 IMPRES jednoduchá nabíječka s evropskou zástrčkou
WPLN4256 IMPRES jednoduchá nabíječka s australskou zástrčkou
WPLN4213 IMPRES multi nabíječka s evropskou zástrčkou
WPLN4214 IMPRES multi nabíječka s britskou zástrčkou
WPLN4215 IMPRES multi nabíječka s australskou zástrčkou
WPLN4220 IMPRES multi nabíječka s evropskou zástrčkou s displejem
WPLN4221 IMPRES multi nabíječka s britskou zástrčkou s displejem
WPLN4222 IMPRES multi nabíječka s australskou zástrčkou s displejem

DOPlŇKY PRO NOšENÍ
PMLN6096 Pouzdro z tvrdé kůže se 6cm posuvným poutkem  na 

opasek pro modely ATEX bez displeje
PMLN6097 Pouzdro z tvrdé kůže se 6cm posuvným poutkem na opasek 

pro modely ATEX s displejem
PMLN6098 Pouzdro z měkké kůže se 6cm posuvným poutkem na 

opasek pro modely ATEX bez displeje
PMLN6099 Pouzdro z měkké kůže se 6cm posuvným poutkem na 

opasek pro modely ATEX s displejem
PMLN6086 6cm klip na opasek pro modely ATEX
PMLN5610 6cm náhradní posuvné poutko na opasek
15012157001 Obal proti prachu na konektor
ANTÉNY
PMAE4081 UHF skládací bičová anténa pro radiostanici ATEX 

(403 – 433 MHz)
PMAE4082 UHF skládací bičová pro radiostanici ATEX (430 – 470 MHz)
PMAE4083 UHF pahýlová anténa pro radiostanici ATEX (403 – 433 MHz)
PMAE4084 UHF pahýlová anténa pro radiostanici ATEX (430 – 470 MHz)
PMAE4085 UHF širokopásmová bičová  anténa pro radiostanici ATEX 

(403 – 470 MHz)
PMAD4126 VHF/GPS spirálová bičová anténa se závitem pro 

radiostanici ATEX (136 – 147 MHz)
PMAD4127 VHF/GPS spirálová bičová se závitem pro radiostanici ATEX

(147 – 160 MHz)
PMAD4128 VHF/GPS spirálová bičová se závitem pro radiostanici ATEX 

(160 – 174 MHz)
PMAD4129 VHF pahýlová  pro radiostanici ATEX, 11cm (136 - 147 MHz)
PMAD4130 VHF pahýlová anténa  pro radiostanici ATEX, 11cm  

(147 - 160 MHz)
PMAD4131 VHF pahýlová krátká anténa pro radiostanici ATEX, 11cm 

(160 - 174 MHz)
PMAD4132 VHF širokopásmová anténa pro radiostanici ATEX  

(136 – 174 MHz)
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Doplňky schválené společností Motorola jsou důležitou součástí specifick-
ého systému radiostanic a doplňků, který má certifikaci od renomované 
testovací organizace jako „ATEX skutečně bezpečný“. Doplňky, které 
schválila jiná společnost než Motorola, nemají certifikaci pro použití v 
celkovém schváleném systému Motorola ATEX. Použití jiných doplňků než 
schválených společností Motorola může vést k tomu, že vybavení nebude 
bezpečné pro použití v nebezpečném prostředí.

Více informací o možnostech bezpečné komunikace  
v nebezpečných prostorách najdete na  
motorolasolutions.com/mototrbo, nebo vyhledejte nejbližšího 
zástupce či autorizovaného partnera Motorola na  
motorola.com/Business/XU-EN/Contact_Us


