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Buňkové řešení

WELL RTX – výrobce buňkového řešení, které umožňuje 
pokrýt signálem velké prostory. Řešení je vhodné do míst, 
kde zaměstnanci potřebují být v pohybu, ale přitom 
mít u sebe telefon. RTX vyrábí také  voděodolné a nára-
zuvzdorné bezdrátové ručky do náročných prostředí.

Další z velkých výhod buňkového řešení WELL RTX 
je tzv. roaming. WELL RTX umožňuje uživateli volný 
pohyb po velkém pracovišti bez ohledu na umístění 
základnové stanice, ručka se automaticky přepojí na bázi 
s lepším signálem. 

Společnost Joyce je autorizovaným distributorem 
značky WELL RTX pro Českou republiku a Slovensko.
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WELL RTX
Ethernet, DECT CAT-iq2.0
PoE napájení
Bluetooth
HTTPS, SIPS,
heslo pro přihlášení
přesměrování, přepojení, 
přidržení hovoru
Wideband Audio (HDSP)
redukce okolního šumu

až 30 ruček na každou bázi

až 254 bází v rámci
jednoho systému

až 1 000 ruček v jednom 
systému

KAŽDÁ BÁZE
až 50 m dosah uvnitř
až 300 m dosah venku

WELL RTX 
je ideální 
pro rozlehlá 
pracoviště
Nemocniční zaměstnanci, 
skladníci či školní pracovníci
potřebují mít u sebe 
bezdrátový telefon...

... a signál bez ohledu
na patro či budovu.

WELL RTX buňkové řešení
DÍKY SPOJENÍ POTŘEBNÉHO POČTU BÁZÍ VYTVOŘÍTE JEDNOTNÝ BUŇKOVÝ 
SYSTÉM, KTERÝ SPOLEHLIVĚ POKRYJE CELÝ VÁŠ AREÁL SIGNÁLEM.

Buňkové řešení WELL RTX kombinuje výhody stolních telefonů a mobilů.
Je spolehlivé jako pevné linky (v některých oblastech je kvalita GSM signálu 
nízká a někdy dokonce nežádoucí), a zároveň je mobilní.

Snadno pokryjete signálem i několik tisíc metrů čtverečních.
Volný pohyb po velkém pracovišti bez ohledu na umístění základnové stanice. 
Ručka se automaticky přepojí na bázi s lepším signálem, uživatel se tak může 
bez problémů pohybovat a telefonovat napříč celým pracovištěm.

Bezdrátové ručky disponují mnoha chytrými funkcemi.
V nabídce máme také voděodolné a nárazuvzdorné ručky s alarmovými funkcemi 
(např. Man-down, Pull cord...)
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