TetraFlex® Outdoor System is the most user-friendly, flexible and cost-effective
structure system available. With its high reliability and unique design it is
ution for mission critical communications.

k flexibility
etraFlex system is scalable and
om one site solutions with local
arge-scale multisite solutions,
mbination of outdoor and indoor
Flex base stations. Together with the
MM TetraFlex software, simple and
xpansion is possible, even while in

-based technology provides full
network flexibility with all network
connected in a single state-of-theure without the need of a central

and carriers, DAMM TetraFlex meets your
highest requirements on reliability. The intelligent
distributed architecture replicates information to
all sites in the network, avoiding any single point
of failure.
Unlimited application integration
DAMM TetraFlex is supplied with Application
Gateways for easy access to the Application
Programming Interface (API), Packet Data
Gateways and Voice Gateways, allowing you
straight forward development of customerdesigned applications or integration to existing
telephone systems and control room equipment.
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As an independent TETRA infrastructure provider
DAMM TetraFlex Base Stations are IOP certified
all - anywhere
for full compatibility with all TETRA terminals,
simplicity enables easy setup and
providing you with the option freely to choose
ent. With its IP65 protection the®
your favourite terminal brand.
Flex Outdoor Base Station is ideal
n in harsh environments. A compact
Wide range of advanced software tools
es direct mounting on antenna
The DAMM TetraFlex system is available with a
ngs and towers, reducing feeder
wide range of application software such as Voice
allation costs considerably, while
® Log System, Dispatcher, Group Bridge
and Data
g an ideal solution
for rapid,
vehicleO Sistema
Outdoor
DAMM TetraFlex
é o sistema de infraestrutura TETRA
a comprehensive
Network
Management
ment.
com interface amigável, mais and
flexível
e de melhor custo
benefício
disponíveltool
including
subscriber
management
and
network
no mercado. Com sua alta confiabilidade e projeto único, é a solução
ideal
performance
statistics.
failure tolerant
para comunicações de missão crítica.
support for battery backup as
dant controllers, power supplies

Sistema Outdoor DAMM
TetraFlex BS421

Flexibilidade total de rede
O sistema DAMM TetraFlex é escalonável e
pode suportar sites de qualquer tamanho
– desde soluções para um só local com
cobertura local até soluções multisite em
larga escala, usando qualquer combinação
de estações base DAMM exterior e interior.
O software inteligente DAMM TetraFlex
possibilita expansão de local simples
e tranquila, mesmo com o sistema em
operação.
A tecnologia 100% baseada em IP oferece
flexibilidade total de rede arquitetônica,
com todos os componentes de rede
conectados em uma única infraestrutura de
última geração, sem a necessidade de um
controlador central.
Integração multitecnologia
Este produto faz parte do nosso portfólio de
tecnologia única, mas pode ser totalmente
integrado em qualquer um de nossos
produtos multitecnologia.
Fácil de instalar - em qualquer lugar
A simplicidade plug-and-play permite
instalação fácil e implantação rápida.
Com sua proteção IP65, o sistema
externo DAMM é ideal para instalação em
ambientes severos. Um design compacto
permite a montagem direta em mastros
de antenas, prédios e torres, reduzindo
consideravelmente a perda no cabo e os
custos de instalação, enquanto também
fornece uma solução ideal para implantação
rápida baseada em veículos.

Seguro e tolerante a falhas
Com suporte total para backup de bateria,
bem como controladores redundantes,
fontes de alimentação e portadoras, o
TetraFlex DAMM atende aos seus mais altos
requisitos de confiabilidade. A arquitetura
distribuída inteligente replica informações
a todos os sites da rede, evitando o único
ponto de falha.
Integração de aplicações ilimitada
A DAMM TetraFlex é fornecida com
Gateways de aplicação para acesso fácil
à Interface de Programação de Aplicativos
(API), Packet Data Gateways e Voice
Gateways, permitindo o desenvolvimento
direto de aplicações projetadas pelo cliente
ou a integração em sistemas telefônicos
existentes e equipamentos de sala de
controle.
Como um provedor independente de
infraestrutura TETRA, as estações base
DAMM são certificadas pelo IOP para total
compatibilidade com todos os terminais
TETRA, proporcionando a você a opção de
escolher livremente sua marca favorita de
terminais.
Ampla gama de ferramentas de
software avançadas
O sistema DAMM TetraFlex está disponível
com uma ampla gama de software de
aplicações, tais como o Sistema de
gravação de voz e dados, Central de
despacho, Group Bridge e uma ferramenta
abrangente de gerenciamento de rede,
incluindo estatísticas de gerenciamento de
assinantes e desempenho de rede.
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Key Specifications

Recursos Principais
The
DAMM TetraFlex
OutdoorTetraFlex
System consiste
consists em
of the
Station Transceiver
together
with the
O Sistema
Outdoor DAMM
umBase
Transceptor
da estação (BS421)
Base (BS421)
junto
Service
(SB421)
the base
station
controller
and the power
supply.
Theesystem
com o Box
Conjunto
de containing
Serviços (SB421)
que
contém
a controladora
da estação
base
a fonteisde
pre-installed
the DAMM
TetraFlex Software
package.
alimentação.with
O sistema
é pré-instalado
com o pacote
de software DAMM TetraFlex.
DAMM
TetraFlex
– Default
settings padrão
Sistema
DAMM System
TetraFlex
– configurações
Function
Função

Nº

Organizations
max.
Máx. de organizações

1000

Profiles
max.
Máx. de Perfis

No. FunçãoFunction
Nº
1000
Application
GW
Connections
max.
Máx. de conexões da Aplicação GW
20

10,000

Subscribers max.

Máx. de Assinantes (Subscribers)

150,000

Máx. de Nós

999

Nodes max.

Voice GW Connection max.

10000
Application GW Streams max.
Máx. de Fluxos da Aplicação GW

150000

Application GW Streams (Client) max.

32

BS421

Log Servers max.

25

Máx. de Servidores de Gravação

25

Terminal GW Connections max.

Máx. de Conexões de GW de Voz 32
Máx. de Conexões de Terminais GW
Only default settings. Can be expanded on request.
Somente configurações padrão. Podem ser expandidas conforme solicitação.

Base Station Transceiver BS421
Frequency Bands
Transceptor da Estação Base BS421 Faixas de Frequência
300 MHz Band
400 MHz Band
RX

20
GPS

100
32

32

No.
100

Máx. de Fluxos (Cliente) da Aplicação GW

999

DAMM TetraFlex
DAMM TetraFlex
otimizado
para soluções
optimized
for outdoor
outdoor
solutions

de 300
MHz 380-390 MHz
300-310 MHz Banda
350-360
MHz

10

GPS
BS421

10

800 MHz Band

Banda de

Banda de
400 MHz
410-420
MHz
450-460 MHz800 805-825
MHz
MHz

TXRX 336-346
MHz 380-390
390-400
MHz 410-420
420-430
460-470
850-870
300-310MHz
MHz 360-370
350-360 MHz
MHz
MHzMHz
450-460
MHz MHz
805-825
MHz MHz
BW
TX

10 MHzMHz
336-346

5 MHz
360-370
MHz

5 MHz
390-400
MHz

5 MHz
420-430
MHz

MHz 850-870 MHz
14 MHz
460-4705MHz

ForBW
Russia available
Other frequencies
on request. 5 MHz
10 MHz412-417 / 422-427
5 MHz Mhz band.
5 MHz
5 MHz

14 MHz

Disponível para a Rússia 412-417 / 422-427 Mhz. Outras faixas de frequência conforme solicitação.

Transmitter and Receiver
• Transmissão
TX power at eantenna
connector:
Recepção
W to 10TXWnoTETRA
remotely
adjustable
• 0.5
Potência
conector
da antena:
• RX0.5
sensitivity
with
diversity,
static:
-121dBm
W a 10 W
TETRA,
ajustável
remotamente
estáticadiversity,
de RX, com
diversidade:
• • RXSensibilidade
sensitivity without
static:
-118dBm
• RX-121dBm
sensitivity with diversity, dynamic: -118dBm
estáticadiversity,
de RX, sem
diversidade:
• • RXSensibilidade
sensitivity without
dynamic:
-112dBm
-118dBm
• Receiver
Diversity: Dual as standard
• Sensibilidade dinâmica de RX, com diversidade:
• Built-in duplexer:
-118dBm
Combines TX and RX to one antenna
• Sensibilidade dinâmica de RX, sem diversidade:
• Redundancy:
-112dBm Hot Standby
• • Synchronization:
Internal ordupla
external
with
GPS
Diversidade do Receptor:
como
padrão

Antenna Connections
• Conjunto
Antenna set-up:
de Serviçõs SB421
One antenna per
carrier, minimum
two antennas
Controladora
da Estação
Base
diversity máx do SB421 - BS421:
•forDistância
100antenna:
metros
• GPS
•One
Um
SB421
controla
BS421 e aliGPS
antenna
per4x
carrier.
menta
Active
(+52xBS421
VDC) or passive

•

Duplexador integrado: combina TX e RX em uma
únicaBox
antena
Service
SB421
• Redundância:
Hot Standby
Base
Station Controller
Sincronização:
Interna– ou
externa
com
• • Max.
distance SB421
BS421:
100
m.GPS

•

Redundância: Hot Standby

Conexões de Antena
• Configuração de antena: uma antena
por
portadora, mínimo duas antenas para
diversidade
• Antena de GPS: uma antena de GPS
por portadora. Ativa (+5VDC) ou
passiva

PowerEnergia

Consumo de Energia

Input
Voltage
Bateria interna opcional
Power Consumption

Bateria externa opcional

100-240 VAC ou -48 VDC

BS421
75 W a 10 W TETRA

SB421
20 W

-48 VDC (galvanic isolated)
75 W at 10 W TETRA

100-240 VAC or -48 VDC

4 x 12 VDC 7Ah

20 W

4 x 12 VDC

Optional internal battery

4 x 12 VDC 7Ah

Mechanical
Mecânica

Note: An external Battery Pack BP421 is available as an option, to extend operation time on power failure.
The BP421Dimensões
is charged(AxCxP)
via SB421, and ready 333
for outdoor
installation.
x 246 x 165
mm
375 x 283 x 215 mm
Peso
Dimensions
(HxWxD)

9 kgx 246 x 165 mm
333

9 kg*
375

Área de vento
Weight

90.08
kg sqm

0.109sqm
kg*

Wind
area operacional
Temperatura

0.08 sqm

Storage
temperature
Proteção
Encapsulation

Ethernet
Coax
Power supply -48 VDC

SB421

-48 VDC (isolamento galvânico)

Nota: um conjunto de bateria externa BP421 está disponível como opcional, para estender o tempo operacional
Optional
external
4 x instalação
12 VDC outdoor.
caso ocorra
falha de
energia.battery
A BP421 é carregada através do SB421, e preparada para

Operating
temperature
Temperatura
de armazenamento

230 VAC

IP-LAN/WAN

• One SB421 controls four BS421 and power two
BS421
BS421
• Redundancy: Hot Standby
Tensão de entrada

SB421

x 283 x 215 mm

-25 °C a +55 0.10
°C*

sqm

-25°C
to +55°C*
-40
°C a +85
°C

Padrões e Aprovações
• Especificação TETRA
Standards and Approvals
EN 300, 394-1, v.3.1.1; consultar
TETRA
Specification,
a• lista
de recursos
DAMM
EN
300,
TetraFlex 394-1, v.3.1.1; please
refer to DAMM
• Certificação
IOP;TetraFlex
consultarfeature list
• IOP Certification;para
please
refer to
www.tandcca.com
mais
detalhes
www.tandcca.com for details
•• DS/EN
DS/ENISO
ISO9001:2008,
9001:2008,
DS/EN
ISOISO
14001:2004,
DS/EN
14001:2004,
DS/OHSAS
18001:2008
DS/OHSAS
18001:2008
DS/EN 50121-4:2006
Note: Testes
Compatibility
tests with
Nota:
de compatibilidade
TETRA
terminals
maintained
com
terminais
de are
rádio
TETRA são
by DAMMpela
for newest
mantidos
DAMM SW
para as mais
updates. atualizações de SW.
recentes

-40°C
to +85°C
IP65

Proteção contra raios

Lightning protection

IP65

Interna

* Especificação sem bateria interna
* Specification without internal battery

Internal

Specifications
subject
to change
without notice
Especificações
sujeitas
à alteração
sem aviso prévio
DAMM
ande TetraFlex
aresão
registered
trademarks
of DAMM
CellularCellular
SystemsSystems
A/S
DAMM
TetraFlex
marcas
registradas
da DAMM
A/S

DAMM® Cellular Systems se exime de qualquer responsabilidade por erros decorrentes da tradução
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