


A BIPMAR

Atuamos há mais de 20 anos para clientes 
públicos e privados com soluções de 

telecomunicações, prestando serviços de 
venda, locação, manutenção de 

equipamentos de radiocomunicação e 
elaboração de projetos neste segmento.



Reconhecimento nacional, por meio de 
publicação na revista especializada 

Information Week Brasil, pelo trabalho 
desenvolvido para a CEMAR - a instalação 
de um sistema de comunicação via rádio 

integrado, que unifica dados e voz.

RECONHECIMENTO



PARCERIA MOTOROLA

Autorizada Motorola Revenda Gold no 
Maranhão.



CASES DE SUCESSO



produtos



Nosso amplo portfólio de produtos tem 
diversas ferramentas que você precisa 

para completar suas tarefas em qualquer 
negócio.

PRODUTOS



RÁDIOS PORTÁTEIS

Simples e acessível, o rádio portátil bidirecional 
DEP 450 é um rádio Digital ideal para quem deseja 
permanecer conectado. Totalmente compatível 
com a família de rádios MOTOTRBO™.

O DEP 450 tem baixo custo e sua bateria tem longa 
duração com 40% a mais de vida útil. A qualidade 
de áudio é possível através do melhoramento do 
algoritmo de cancelamento de ruído, além de 
prioridade em chamadas de emergência, 
interrompendo outras transmissões. Perfeito para 
quem deseja gerenciar atividades e deixar a equipe 
conectada.

DEP450



RÁDIOS PORTÁTEIS

Do operário fabricando componentes à equipe 
rodoviária fazendo reparos, o DGP 8050, de 
soluções escaláveis, pode transformar a sua 
empresa e tornar as interações dos funcionários 
mais inteligentes e seguras. O melhor da categoria 
em áudio e recursos incomparáveis de dados 
capacita as pessoas como nunca.

O DGP 8050 portátil oferece comunicações de voz 
e dados incomparáveis, com Bluetooth® integrado 
de áudio e dados. O melhor áudio da categoria 
incluindo o Intelligent Audio e recurso de anúncio 
de voz customizável.

DGP 8050



RÁDIOS PORTÁTEIS

DGP 8550
Segurança na hora de interagir mantendo 
qualidade de áudio nos mais variados ambientes, 
são possíveis com o DGP 8550. Mais um 
equipamento em rádios portáteis com Bluetooth® 
integrado de áudio e dados, bateria com autonomia 
de 17 horas (baseada no ciclo de operação 5/590), 
botões programáveis e linha privada digital. Além 
disso, possui agenda telefônica, alerta de 
chamadas perdidas e abrangência de frequência: 
VHF, UHF de banda larga.



RÁDIOS MÓVEIS

DGM 500
Este modelo oferece recursos importantes que 
aumentam a dinâmica e a segurança das 
comunicações como a incorporação de Bluetooth 
para aprimorar as transmissões e a presença do 
sistema de rastreamento por GPS, que possibilita 
ao controlador saber a posição exata de todos os 
usuários. Ele ainda pode ter o seu desempenho 
melhorado com a utilização de acessórios de áudio 
como microfones e fones de ouvido.



RÁDIOS MÓVEIS

DGM 8500
Este rádio garante funções muito importantes 
como sinalização de chamada otimizada, 
criptografia básica e otimizada para maior 
privacidade, expansibilidade da placa opcional, 
suíte de interrupção de transmissão para 
priorização de comunicações críticas quando mais 
for preciso e compatibilidade com soluções 
SCADA para alarmes e monitoramento de serviços 
públicos. Utilizando o novo sistema de áudio 
inteligente desenvolvido para os novos aparelhos, 
este rádio permite um ajuste automático do volume 
e da clareza nas mensagens de voz, ideal para 
locais com muito barulho ou locais silenciosos.



PORTÁTIL

SL500
O MOTOTRBO SL500 oferece comunicação 
push-to-talk simples e confiável em um design 
arrojado para usuários sempre em movimento e 
que precisam estar sempre conectados. O SL500 
cabe confortavelmente em seu bolso e o mantém 
sempre conectado. É o melhor companheiro de 
viagens, com espessura menor que 2,5 cm, antena 
grossa e cantos arredondados. Desenvolvido para 
parecer um smartphone, ele tem botão liga/desliga 
independente, chave de alternância para canal 
superior, botões de controle de volume laterais e 
botão push-to-talk saliente que possibilitam a 
operação do rádio com apenas uma mão. Seu 
desenho fino e intuitivo faz do SL500 o dispositivo 
ideal para utilização nos setores de hotelaria, 
varejo, hospitais e educação.



SISTEMA DE DESPACHO E
GRAVAÇÃO: SMARTPTT

O SmartPTT é um software dedicado a construção 
de sistemas de despacho e controle otimizados, 
baseado na tecnologia digital MOTOTRBO.

O SmartPTT faz a integração de diferentes 
arquiteturas MOTOTRBO e gerencia sistemas de 
qualquer tamanho ou topologia: IP Site Connect, 
Capacity Plus, Linked Capacity Plus e Connect 
Plus.

O SmartPTT introduz funções e serviços flexíveis 
para operadores, executivos e colaboradores 
contribuindo no controle de pessoal e nos 
processos operacionais



SISTEMA DE DESPACHO E
GRAVAÇÃO: SMARTPTT

SL5100
Para que seu negócio tenha sucesso, você precisa 
que as comunicações de dados e voz sejam 
confiáveis e cheguem a todos os setores de suas 
operações.

A repetidora MOTOTRBO SLR 5100 oferece um 
serviço de alto desempenho e confiabilidade de 
rádio bidirecional com todos os recursos que você 
precisa para se conectar ao seu local de trabalho, 
seja no campo ou no chão de fábrica.Com seu fator 
de forma elegante e baixo consumo de energia, o 
MOTOTRBO SLR 5100 foi projetado para ter baixo 
custo de propriedade. E com um grande avanço na 
tecnologia, ela representa a próxima geração de 
repetidoras como alicerce do sistema de rádio 
bidirecional profissional MOTOTRBO.



(98) 3311-6166 Av. Getúlio Vargas, 79
Monte Castelo - São Luís - MA


