
Alertas nas bases
Na época dos sistemas analógicos, os bombeiros em suas bases seriam acionados pela Central através de 
uma chamada de voz ou de tons. Atualmente, usando as funções de telemetria dos rádios MOTOTRBO, o 
Operador da Console SmartPTT pode alterar as saídas de telemetria nas bases para ativar as luzes e portões 
de forma rápida e prática, alertando imediatamente para a ação.

SmartPTT para Bombeiros e Resgate

Busca e Salvamento
Usando aplicação específicas de segurança e salvamente de 
pessoas, os operadores podem obter informações de GPS 
a partir de smartphones de pessoas com necessidade de 
resgate que efetuam uma chamada. Sabendo a localização 
GPS da (s) pessoa (s) em perigo, o Operador da Console 
SmartPTT pode orientar equipes de resgate a partir das 
informações de GPS a dos rádios MOTOTRBO.

Segurança do socorrista
Quando um bombeiro ou socorrista está em perigo, uma emergência pode ser iniciada utilizando o botão 
laranja de emergência do rádio, ou automaticamente, através das funções Man Down ou Alone Worker 
SmartPTT. Acionanda a emergência, o SmartPTT pode identificar automaticamente o colaborador e local onde 
se encontra para uma resposta mais rápida.

Interoperabilidade
A função Bridge SmartPTT permite aos departamentos de bombeiros e resgate interoperar suas redes de 
rádio MOTOTRBO com outros órgãos de segurança pública em diferentes tecnologias, como analógico, P25 
ou Tetra. O acesso ao sistema de rádio MOTOTRBO também pode ser feito usando a opção de Interconexão 
Telefônica ou o SmartPTT Mobile, para smartphones e tablets.

Auditoria
O LOG de Eventos SmartPTT registra todos os eventos de voz e dados da rede de rádio. (isto é, GPS, ARS, 
telemetria…). Após um incidente, os gerentes podem reconstruir os detalhes do incidente usando os registros 
SmartPTT para localizar a causa e indicar os esforços de prevenção de futuras ocorrências parecidas.

Redes de qualquer tamanho ou topologia
Controle e monitoramento de toda a infraestrutura do Sistema 
Bridge entre diferentes redes de rádio
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