
RVA50
ESPECIALMENTE 
FORTALECIDO 
PARA APLICAÇÕES 
EMPRESARIAIS 
MAIS EFICIENTES

RÁDIOS BIDIRECIONAIS E ACESSÓRIOS DE 
CLASSE EMPRESARIAL PARA USO NO LOCAL  

MANTENHA 
SUAS EQUIPES 
INTERCONECTADAS E 
CONCENTRADAS EM 
SUAS TAREFAS
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
Mantenha seus projetos dentro do cronograma 

tarefa dos supervisores, empreiteiros e fornecedores  
A função de alerta meteorológico permite a você 
notificar suas equipes sobre condições climáticas 
adversas de maneira pró-ativa e o anúncio do canal 
permite comunicar-se com diferentes equipes de maneira 
eficiente e sem ter de tirar o rádio de seu cinto.

GERENCIAMENTO DE BENS
Receptividade melhorada 
O RVA50 ajuda os gerenciadores de edifícios, 
técnicos de manutenção e pessoal encarregado de 
responder rapidamente aos pedidos dos inquilinos 
ou às emergências visando minimizar custos e 
aumentar a satisfação do inquilino.

Para mais informações sobre o rádio especialmente 
fortalecido para aplicações empresariais, visite   
www.motorolasolutions.com/br/RVA50
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Projetamos e desenvolvemos o RVA50 desde o início para minimizar os 
consertos caros e o tempo de inatividade. Embora os padrões militares 
810C, D, E, F e G, assim como também IP54/55, sejam os padrões 
de referência para outros fabricantes de rádios, para o RVA50, são o 
ponto de partida. Estes rádios são submetidos ao Teste Acelerado de 
Vida (ALT) exclusivo da Motorola. Este rigoroso processo de testes de 
laboratório simula até 5 anos de uso em campo e inclui:

SUPORTA CONDIÇÕES EXTREMAS E  
USO INTENSIVO

RAJADAS DE CHUVA 
Precipitações contínuas e vento durante 30 minutos sobre 
todas as superfícies.

RAJADAS DE PÓ 
Seis horas de rajadas de pó sobre todas superfícies.

BATIDAS 
18 batidas com uma força G mínima de 40 G cada uma.

TEMPERATURA 
Várias horas de exposição a temperaturas de 
armazenamento extremas (de -55º a 71ºC)

VIBRAÇÃO 
Até nove horas de exposição para vibração equivalente ao 
rigor ao qual seria exposto o rádio se fosse transportado 
de um lado para outro em uma situação real.

MARESIA 
48 horas de exposição.



REAJA RAPIDAMENTE 
INTERAJA FACILMENTE
CONECTE-SE COM SEGURANÇA
Os rádios bidirecionais RVA50 contam com inteligência 
empresarial suficiente para ajudar você a trabalhar em equipe 
de maneira eficiente. Combinam qualidade empresarial com 
um excelente nível de acessibilidade. Com um áudio forte 
e claro em todos os pontos de seu local de trabalho e uma 
durabilidade sem igual, os rádios RVA50 suportam um elevado 
nível de ruído extremo, condições hostis e uso intensivo. Esses 
dispositivos portáteis, bem completos em funções, incluem:

Escolha o rádio RVA50 adequado para atender às necessidades 
específicas de sua empresa. Todos os rádios RVA50 oferecem 
até 2 watts de potência. Esses rádios operam nas frequências 
UHF e VHF exclusivas para empresas com 122 códigos. Sua 
compatibilidade com licenças nacionais melhora a flexibilidade 
de acordo com o local onde seus rádios são usados.

Canais 
Para falar com diferentes grupos de trabalho rapidamente, mude de 
canal com o botão seletor de canal

Ocultamento de canal com anúncios 
Designe para cada canal um nome definido pelo usuário e use a 
função de anúncio de canal personalizado para confirmar em que 
canal está

Cobertura contínua*  

Ativação por Voz Avançada (VOX) 
Desfrute da praticidade do funcionamento mão livres com nossos 
acessórios opcionais

Proteção antimicrobiótica** 
Ajuda a prevenir o crescimento de mofo e germes sobre a superfície 
do rádio

Fácil de programar*** 
Software de Programação de Rádio baseado em HTML. Compatível 
com qualquer explorador web para MS Windows

 
Copie rapidamente a configuração de um rádio para outro (entre os 
modelos RVA50 ou EP150) utilizando o cabo de clonagem “rádio para 
rádio” ou os acessórios do carregador de unidades múltiplas

OS PACOTES RVA50 INCLUEM:

Libere o potencial do RVA50 com os únicos acessórios testados 
e certificados para seu rádio. São cômodos, duráveis e discretos, 
adaptando-se à sua maneira de trabalhar.

• UM RÁDIO BIDIRECIONAL RVA50

• BATERIA DE ÍON DE LÍTIO DE 2100 MAH

• SUPORTE COM CLIPE ROTATÓRIO PARA CINTO PARA  
   USO CONFORTÁVEL E FLEXÍVEL

• BANDEJA DE CARGA COMPACTA  
   PORTÁTIL COM FONTE  
   DE ALIMENTAÇÃO 

• GUIA DO USUÁRIO

OS ACESSÓRIOS RVA50 TRABALHAM  
“A TODO VAPOR”

    * A cobertura varia conforme o terreno, as condições e o modelo de rádio utilizado 

  ** Não se aplica aos acessórios

*** CPS disponível como download gratuito. Exige cabo USB. 

 

RVA50

8 canais
Banda UHF  
(450-470MHz)

•  2 botões 
programáveis

•  Botão seletor de 
canal individual

RVA50

8 canais
Banda UHF  
(150-161.05MHz)

•  2 botões 
programáveis

•  Botão seletor de 
canal individual

Comunique com segurança na área de trabalho, usando a versão de
2 watts, até 23.225 m² ou 20 andares (16.250 m² ou 13 andares com a 
versão UHF de 0,5 watts).

RMN5114 Fone de ouvido com microfone

HKLN4606 Microfone falante remoto

HKLN4599 Fone de ouvido tipo D com microfone e PTT em linha

53866 Fone de ouvido intra-auricular com microfone e PTT

HKLN4601 Kit de monitoramento para transmissão/recepção
com confortável tubo transparente

HKLN4604 Fone de ouvido rotativo com microfone e PTT

RLN6302 Estojo rígido em couro

HKLN4510 Suporte com clipe rotatório para cinto

HKKN4028 Cabo com clonagem rádio para rádio

HKKN4027 Cabo de Programação CPS

PMNN4434 Bateria de íon de lítio padrão

PMNN4453 Bateria de íon de lítio de alta capacidade

PMLN6384 Carregador de unidades múltiplas com
indicador LED de estado de carga

PMLN6394 Carregador individual


