
Cambium Networks lança ePMP, inédita solução de banda larga sem fio, para conectar 
comunidades não conectadas  

 

– A um preço acessível e atrativo para mercados emergentes de todo o mundo, poderoso novo portfolio 
ePMP oferece segurança, confiabilidade, escalabilidade e desempenho inigualáveis – 

ROLLING MEADOWS, Illinois, 7 de outubro de 2013 /PRNewswire/ -- A Cambium Networks™, uma 
importante provedora global de soluções de banda larga sem fio, lançou hoje ePMP, uma revolucionária 
plataforma de acesso sem fio para conectar comunidades globais sub-servidas e não conectadas. 
Construída sobre um legado de confiabilidade testado em campo, ePMP é o padrão ouro para 
comunicações de banda larga sem fio poderosas, seguras e de preço acessível.  

A ePMP é uma solução point-to-multipoint (PMP), de acesso fixo e sem fio, que opera na frequência 
banda 5GHz, fornecendo uma taxa de transferência (throughput) líder da indústria de mais de 200 Mbps, 
usando tecnologias 2x2 MIMO-OFDM. Algoritmos de largura de banda inteligentes foram criados para 
direcioná-la para onde é necessária. Utilizando a sincronização por GPS, ePMP é uma solução ideal 
para redes que requerem capacidade e confiabilidade para uma qualidade dos serviços – quality of 
service (QoS) superior e permite uma reutilização de frequência altamente escalável. Extremamente 
versátil, ePMP também pode ser implantada em configurações de rede point-to-point (PTP). 

Com o lançamento dos projetos Internet.org, liderado pelo Facebook, e Project Loon, da Google, 
oferecer conexão de internet para os 2/3 da população mundial ainda sem está nos planos de muitas 
empresas de tecnologia. A pesquisa recente da Comissão de Banda Larga das Nações Unidas é 
pessimista quanto ao alcance da meta de penetração mundial da internet – 60% até 2015, um corolário 
para alcançar a Meta de Desenvolvimento do Milenio #8: desenvolver uma parceria global para o 
desenvolvimento. De acordo com a Comissão, pelas taxas atuais, a penetração será de 45% até o final 
de 2015, deixando 3,96 bilhões sem conexão de internet. Um importante passo para atingir esta meta 
multifacetada é fabricar o hardware de banda larga sem fio ideal para uso nas redes de comunidades em 
desenvolvimento. A Cambium Networks cumpriu esse desafio com ePMP. 

"O sucesso de Chinatown International District, uma das principais áreas para a melhoria dos negócios 
de Seattle, depende da capacidade de seus empresários de trabalharem juntos na criação de um 
ambiente comercial florescente e seguro neste bairro emergente. A existente malha da arquitetura de 
rede que apoiava sua vigilância por vídeo não era confiável, portanto, nós rapidamente fizemos uma 
eficiente mudança de equipamentos", disse Brian Magnuson, CEO da Cascade Networks. "Nós 
encontramos exatamente o que precisávamos com ePMP. Sua confiabilidade para vigilância de vídeo de 
alta qualidade é excelente, capacitando-nos a oferecer tranquilidade ao Distrito.".  

ePMP preenche uma variedade de necessidades de provedores de serviço e clientes empresariais: 
conexões rural, municipal, escritório satélite, primária e redundante; backhaul de vigilância de vídeo; 
monitoramento de campo e de aparelhos; extensão LAN e substituição de linha de leasing. Projetada 
com rigorosas exigências de serviço levadas em consideração, ePMP incorpora diversas das tecnologias 
inovadoras da Cambium Networks para garantir serviços e desempenho de alta qualidade: 

 Sincronização por GPS para escalabilidade e qualidade de serviços – Quality of Service 
(QoS) – A sincronização por GPS fornece a escalabilidade e a confiabilidade que provedores 
de serviço precisam para expandir suas redes, permitindo que elas aproveitem as 
oportunidades de crescimento e criem modelos de negócios sustentáveis. ePMP é capaz de 
cuidar de até 120 assinantes por unidade, sem degradação dos serviços, em parte devido à 
eficiência espectral atingida por meio da sincronização por GPS.  

 Priorização Quality of Service (QoS) - ePMP oferece QoS superior, com três níveis de suporte 
para VoIP, dados de alta velocidade e aplicativos de vídeo. O recurso auto VoIP no GUI 

http://www.cambiumnetworks.com/
http://www.cambiumnetworks.com/products/epmp
http://www.un.org/millenniumgoals/global.shtml
http://www.un.org/millenniumgoals/global.shtml


habilita priorização automática de voz, fornecendo áudio claro e ininterrupto. A priorização 
assegura desempenho máximo, consistentemente fornecendo dados de alta qualidade e 
protegendo contra interrupções da fala e transmissões de vídeo com falhas.  

 Segurança robusta – ePMP garante a integridade de informações críticas transmitidas via rede 
com encriptação AES de 128-bit e configurações de firewall L2 e L3.  

 Durabilidade, facilidade de instalação e manutenção – Com uma década de experiências em 
instalações externas, o hardware da Cambium Networks é projetado para consistentemente 
garantir alto desempenho e resiliência no ambiente ao ar livre, independente da temperatura, 
umidade ou altitude, e requer algumas ferramentas de instalação. Seu GUI é intuitivo com 
suporte de dashboard de tempo real e as empresas também podem usar o suporte de call 
center por meio de ligação gratuita ou número de telefone local, em 22 países.  

"Numa solução fixa de acesso sem fio desta categoria de preço, você normalmente não encontraria a 
qualidade de serviços e os mecanismos de segurança que ePMP apresenta", disse Earl Lum, fundador 
da EJL Wireless. "Isso põe a Cambium Networks em uma posição de liderança ante os provedores de 
serviços que requerem escalabilidade, qualidade e confiabilidade. Ela permite que eles ofereçam voz, 
vídeo e dados em mercados emergentes, onde mesmo a conectividade básica é uma raridade.". 

Reconhecendo que soluções flexíveis são necessárias para o atendimento de necessidades únicas de 
conectividade em todo o mundo, ePMP atualmente vem em dois modos: o ePMP 1000 Integrated Radio 
e ePMP 1000 GPS Sync Radio. Ambas podem ser configuradas em redes sincronizadas por GPS, uma 
vez que a sincronização é uma necessidade em qualquer ambiente, independente da competição 
espectral.  

"Em apenas sete anos, desde o início do setor de WISP na República Checa, o espectro tornou-se 
incrivelmente limitado. Nós precisávamos de uma nova solução escalável, que nos daria a eficiência de 
espectro para mais bem servir a nossos leais clientes e capacidade de conectar com usuários em 
pequenas cidades rurais. Nós achamos o modelo ideal com ePMP" , disse Antonio Mlejnek, vice-
presidente do EDERA Group. "ePMP melhorou nossa rede em cinco vezes e nós não poderíamos estar 
mais satisfeitos com sua confiabilidade e capacidade de atender às crescentes necessidades de nossa 
rede.".  

ePMP Agora está disponível em todos os continentes através de distribuidores da Cambium Networks. 

"A visão da Cambium Networks é conectar o que não está conectado, fazendo a diferença, sem 
sacrificar o mínimo de qualidade – nós demos este primeiro passo na realização de nosso sonho com a 
ePMP", disse Atul Bhatnagar, presidente e CEO da Cambium Networks. "O 'e' de ePMP está para 
'igualar', e nós o consideramos nosso chamado à ação. Esta plataforma nivela o campo de ação 
econômica global ao facilitar conexões de internet em lugares onde a conectividade era antes 
impossível.".  

Informações adicionais: 

Apresentando a Cambium Networks: assista ao video 

Página do produto: ePMP 

Cidade checa ganha conectividade triple-play com ePMP: leia o estudo do caso 

O caminho à frente para os sub--conectados e desconectados: leia o whitepaper 

Para saber mais sobre a Cambium Networks™, vá para www.cambiumnetworks.com, confira nossa 
página promocional, www.connectingtheunconnected.org para as últimas atualizações em nossas 
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instalações de todo mundo ou siga @CambiumNetworks no Twitter e curta a nossa pagina no Facebook 
para atualizações industriais.  

Sobre a Cambium Networks: 

Como a líder mundial em tecnologias point-to-point (PTP) e point-to-multipoint (PMP) para rede de banda 
larga, a Cambium Networks dedica-se a possibilitar a construção de negócios sustentáveis para 
provedores de serviços de internet, ao conectar as comunidades sub-conectadas e não conectadas do 
mundo. A empresa atualmente possui quatro milhões de seguros, confiáveis e escaláveis nós de acesso 
e transporte instalados em milhares de redes de mais de 150 países. Seu portfólio de produtos, líder da 
indústria, oferece soluções de comunicação viáveis e econômicas para unir o mundo e construir uma 
sociedade verdadeiramente global, que não deixa ninguém para trás. Na Cambium Networks, conectar o 
não conectado é a visão. Para mais informações, visite: www.cambiumnetworks.com. 
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