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*** QUATRO PASSOS PARA INICIAR NO DMR ***

O Primeiro passo é obter um DMR Id, será sua identificação na rede. Similar aos antigos 
rádios da Nextel.

Acesse o site https://www.radioid.net/ vá em “Register” e siga os passos para obter o seu DMR ID. 
Importante adotar senha de 8 ou mais dígitos mesclando Letras Maiúsculas, Minúsculas, Símbolos 
e Números e, ter em mãos uma cópia da licença da sua estação em PDF para fazer upload no 
site, obrigatório para aprovação.

O Segundo passo é obter o equipamento. Há varias opções sendo o requisito este ser 
compatível Mototurbo “Tier II”, existindo desde equipamentos profissionais tipo Motorola 
ou Hitera, como os rádios para radioamadores Radioddity, Tytera, Retevis, Alinco e 
Anytone, esses últimos top de linha. Há rádios Baofeng incompatíveis e banidos, portanto 
se escolher a marca procure os últimos lançados modelos 1701 e 1801 para não errar.

O Terceiro passo é programar seu rádio e entender o funcionamento da rede. Para isso 
poderá contar com ajuda de muitos amigos, grupos de zap, tutoriais e sites pela rede. 
Veja a sequencia de programação de um Codeplug nos próximos Slides.

Encontrará vídeo e outros no site https://www.ham-dmr.com.br/artigos-tecnicos-dmr/

O Quarto passo é saber onde e como usar a rede. Existe uma grande cobertura de 
repetidores pelo Brasil para acesso à rede Brandmeister. Poderá acessar também via
Hotspot apesar de não oferecer a mesma dinâmica de um repetidor. Encontrará 
informações pertinentes ao funcionamento da rede Brandmeister no site 
www.dvbrazil.com.br . Recomendamos assistir aos vídeos de introdução.

https://www.radioid.net/
https://www.ham-dmr.com.br/artigos-tecnicos-dmr/
http://www.dvbrazil.com.br/


CADASTRO NA REDE

WWW.RADIOID.NET

TODO prefixo precisa ter seu DMR ID para operar na rede DMR.

Sugerimos que antecipem seus registros na rede DMR obtendo o seu ID, 
independente de ter rádio, pois poderá usar radio de terceiros.

O registro na rede DMR é simples e basta seguir os passos abaixo:

1.Acesse a página https://www.radioid.net/register#! ,clique em “Register
Account”, depois insira seu e-mail. Receberá um código de verificação para 
seguir com o cadastro.

2.Depois basta seguir os passos de cadastro, tenha sua licença escaneada 
para baixar no site (costumam usar para validar o cadastro) e adote uma 
“senha de 8 dígitos contendo Letras Maiúsculas e minúsculas, símbolo e 
numero”.

3.Anote seu DMR ID para uso no rádio, caso esqueça é fácil consultar no 
mesmo site.

NOTA: Em dificuldades poderão abrir um Ticket (chamado) no Suporte que 
tem no cabeçalho do radioid.net, podendo escrever em português mesmo.

https://www.radioid.net/register


Não se preocupe com terminologias, aprenderá no uso

Seguem alguns dos termos comuns para ir se habituando:

TDMA – “Time Division Multiple Access”. O DMR utiliza a tecnologia de Múltiplo Acesso 
Digital Dividido no Tempo compartilhando dois usuários num mesmo canal de 12.5kHz 
alternados no tempo entre dois Time Slots (TS1 & TS2), cada qual carregando sua 
conversação individualmente “quando operado via Repetidor”.

TIME SLOTS (TS1 & TS2) – Canais digitais (dois) alocados numa única frequência.

CPS – Software usado para programar os rádios.

CODEPLUG – Os parâmetros de programação a serem inseridos nos rádios.

TALK GROUP (TG) / GROUP CALL – “Grupos de Conversação” de uso global “na rede”.

PRIVATE CALL – Alocação de DMR ID no contato para chamado privado.

CONTACT LIST – Lista de Talk Groups ou Private Calls no rádio para alocar nos Canais.

COLOR CODE – Código de acesso ao RPT ou HotSpot, função similar a um subtom.

MONITOR – Recurso de alguns rádios para liberar recepção de qualquer TG.

CHANNEL – Canal de memória programado com um contato específico (Talk Group ou 
Pricate Call), Time Slot 1 ou 2, frequencias de repetidores ou hotspot, ficam armazenados 
para organizar os acessos em Zonas. 

ZONE – Agrupamento de canais conforme interesse do usuário para acessar pelo rádio.





PLANO DE TALK 

GROUPS DO BRASIL.

• Nacionais

• Regionais

• Estaduais

• Repetidoras

• Locais

• Especiais

https://www.ham-dmr.com.br/o-que-e-dmr/


REPETIDORES– Rede Brandmeister em Verde

Mais de 50 REPETIDORES NA REDE DMR BR.

Estados com repetidores: SP, MG, ES, MS, 
PR, SC, RS, BA, PE, PI, MA (maio 2020)

https://www.ham-dmr.com.br/repetidoras/


Bem vindo ao DMR
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http://www.dvbrazil.com.br/

