
Cambium Networks  מוציאה לשוק אתPTP 650 ,נקודה, הרץ-גיגה-6-רחב אלחוטי חדש מסוג תת-פתרון פס-
  לנקודה

 

 גמישות ספקטרום גלובלית , אבטחה, בביצועים גבוהים מוצעים קיבולת גדולה יותר PTP 650-ב –
  –ושירותי ניהול יותר עשירים 

ROLLING MEADOWS  ,2013' בנוב 4, אילינוי /RNewswireP  /--                    , מהספקיות המובילות
 PTP-הרץ חדשה לתיק מוצרי ה-גיגה-6-ת תתתוספ, PTP 650הוציאה היום לשוק את , רחב אלחוטי-בעולם לפתרונות פס

האמינות ורמת האבטחה של המוצר החדש מותאמות באופן אידאלי , הקיבולת הגבוהה, הגמישות. שהוכח בשטח, שלה
דלק וגז , שירותים ציבוריים, ממשלתי, בטחון הציבור: עבור השווקים הבאים(  backhaul)ליישומים אלחוטיים לתחום הביניים 

 .ותיםוספקי שיר

cambium-http://www.multivu.com/mnr/64205-: בקרו בכתובת הבאה, לצפייה בנכסי מולטימדיה הקשורים לפרסום זה
650-ptp-debuts-olutions-broadband-wireless-networks  

אומר ", תכליתיות שלו-ביצועים והרב, ועד כה התרשמנו מהאיכות, בציוד הקיים PTP 650-אנו מבצעים בדיקות של שילוב ה"
כולנו ציפייה לקראת לשיתוף " . Juniper Networks-סגן הנשיא וראש החממה לעסקים חדשים ב(, Jay Boddu)יי בודו 'ג

, PTP 650-שמיועד להוביל לשיפור תרשימי הפריסה לכדי פריסה מוצלחת של ה, Cambium Networksהפעולה עם 
 ".במטרה להעצים את הפתרונות המוצעים על ידינו

זה עשור שאנו מספקים . אזור שבקושי מיושב, כולל את צפון אסקס וסאפוק County Broadbandאזור השירות של "
שמביא קישוריות , PTP 650-ונמצאנו בחיפוש מתמיד אחר מוצר כמו ה, ות גבוההלארגונים ותושבים באזור קישוריות במהיר

. County Broadbandל "מנכ(, Lloyd Felton)מציין לויד פלטון ", רחב לקהילות הנמצאות הרחק מהמרכזים העירוניים-בפס
יחד עם . ופן חסכוניעקב רצוננו להרחיב את הרשת בא, אטרקטיבי מבחינתנו PTP 650הטווח היוצא מן הכלל של "

אנו מקווים לשפר אף יותר את , PTP 650של (  backhaul)בתור נקודת גישה לתחום הביניים  ePMP-ההתנסויות שלנו ב
 ".הווידאו והנתונים שאנו מציעים למנויינו, שירותי הקול

והיא פועלת בכל  ,bps/Hz    ומועברות  Mbps     רחב האלחוטית החדשה מוצעת תפוקה של עד -בפלטפורמת הפס
 Cambiumשל   ™Dynamic Spectrum Optimization-הודות לטכנולוגיית ה. הרץ-גיגה 6.05–4.9התדירויות בתחום 

Networks ,מושגת ב, הרשומה כפטנט-PTP 650 ה. אמינות מרבית באמצעות מיטוב הקישור ומוצע בו שפע שירותי ניהול-
PTP 650 ניתן למנף את   .עות הצפנת הנתונים הקיימת בו ומאפייני ניהול אבטחהנלחם באיומי אבטחה קיברנטית באמצ

 :למגוון רשתות כדי להתאים לטווח צרכים רחב, העשירה ביישומים, הפלטפורמה

 נפט וגז – PTP 650 מעל ( קילומטר 193)מייל  120הוא מסוגל לשדר למרחק של עד : פורח בסביבות תובעניות
רחב האלחוטי מסוג -הוא מהווה את פתרון הפס. החוף ומהאסדה לספינה מהספינה אל, למים ולשטח מדברי

NLOS  (non-line-of-sight [מחוץ לקו הראייה )]לצורכי אוטומציה של שדות קידוח, האמין ביותר בשוק. 

 ספקי שירות – PTP 650 מאפשר לספקי שירות להגיב לשינויים בשוק ולהוון הזדמנויות חדשות באופן חסכוני. 
גיוון רשת , קישוריות מייל אחרון לתחנות סלולריות מסוג מטרו ומקרו, תחנה סלולרית על גלגלים)ת סלולריות לרשתו

התפוקה המצטברת , המספקות קישוריות לארגונים ותושבים( עבור שירותים הקריטיים לעסקים והתאוששות מאסון
לאזורים . וידאו ונתונים, שוריות קולמעבירה באמינות וללא שיבושים קי, Mbps 450שגובהה , PTP 650-של ה

הופכת את  –הרץ -מגה 45-ו 40, 30, 20, 15, 10, 5 –יכולתו למנף מגוון רוחבי ערוץ , שהספקטרום בהם דחוס
PTP 650 הודות ליכולתו להרחיב את . מפריסות עירוניות ועד פריסות באזורים ירוקים: הסתגלות לכל סביבה-לבר

י "עוזר לספקי שירות להגיע ללקוחות ארגוניים חדשים ע PTP 650-ה(, wire-line) הרשתות האלחוטיות והקוויות
(, טלרפואה)הרחק -למשל עבור תחום רפואת –לבניין או בסגנון קמפוס -מסירת שירותים כגון קישוריות רשת בניין

כל הסטודנטים  או עבור לימוד מרחוק באוניברסיטה גדולה שאין בה אפשרות להכיל את, ח למרפאה מרוחקת"מבי
 .המשתתפים בקורס כלשהו באולם הרצאות אחד

 באמצעות  – שירותים ציבורייםPTP 650  ניתן להעביר באמינות כמויות נרחבות של נתונים מאזורים המאוכלסים
בתחנות משנה   .ולהשיג רישות חכם( AMI" )תשתית מדידה מתקדמת"בצפיפות כדי לסייע לאתרי צבירה מסוג 

על מנת לשפר את האוטומציה ולהעביר אותות מעקב בווידאו בתוך , רחב בהשהיה קצרה-ותי פסנדרשים גם שיר
חוסך לחברות מתחום השירותים הציבוריים את ההוצאות החוזרות על  PTP 650, בתור פתרון אלחוטי  .הרשת

(  backhaul)יניים עבור תחום הב( wire-line)שהיו חלות במקרה של שימוש בפתרון קווי , סיבים וקווים חכורים
 .ברשת
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 הגמישות הספקטרלית של  – בטחון הציבור והתחום הממשלתיPTP 650  עושה אותו למתאים במיוחד לצורכי
, האמינות שלו. לשירותי חירום ולתקשורת באירועים מיוחדים שבהם חיונית גמישות ספקטרלית, התאוששות מאסון

אמינות . גם לבחירה מצוינת לצורכי מעקב בווידאו PTP 650הופכת את , אפילו בתנאים הכי מאתגרים, 99.999%
 .2x2 MIMO-OFDMבאמצעות טכנולוגיות  PTP 650-זו מושגת ב

ושירותי הקו ( ריבוב חלוקת זמן) TDM-מסייע באופן חלק וחסכוני להעביר את תעבורת ה PTP 650, עבור כל השווקים
ניתן לקבוע . IPv4/IPv6תוך תמיכה בניהול המחסנית הכפולה  ",IP-מבוססת על כל ה"החכור לרשת אתרנט פרטית מסוג 

למדרגיות וגמישות עבור דרישות השוק  PTP 650-מה שהופך את רשתות ה, את תצורת הטכנולוגיה שלו דרך תוכנה
 .הצומחות

החל , רתארכיטקטי רשת נאלצים להיאבק עקב המספר הזעום של פתרונות אמינים ומעשיים לקישוריות מעל לתכסית מאתג"
 Yankee Group. "PTP, סגנית נשיא(, Jennifer Pigg)ניפר פיג 'אומרת ג", שקיים כיום, באוקיינוסים ועד אזורים מדבריים

גז ושירותים ציבוריים וגורמים אחרים המבקשים , חברות נפט, גופים ממשלתיים, הוא מוצר מבורך מבחינת ספקי שירות 650
חב באמצעות מאפיינים כגון הגברת קיבולת באמצעות שדרוגי תוכנה וריבוי מרחבי של ר-למרב גם את ההשקעה וגם את הפס

 ."אנטנות

PTP 650 הלקוחות הפוטנציאליים יכולים להשתמש ב, אפילו בטרם הרכישה. י טכנאים"קל להתקנה ותחזוקה ע-PTP 
LINKPlanner , כלי הדור הבא שלCambium Networks ,לצורך התכנון וההגדרה של קישורי , הניתן להתאמה אישית

, הצדדים המעוניינים בכך יוכלו ליצור סביבות היפותטיות בהסתמך על הגאוגרפיה, LINKPlannerבאמצעות . לנקודה-נקודה
מנתח ספקטרום . במטרה למטב את ביצועי המערכת בטרם הרכישה, ור וגורמים אחריםהספק השיד, גובה האנטנה, המרחק

. מובנה מאפשר לצוותי ההתקנה לאתר במהירות את הספקטרום הזמין ולפתור תקלות בסביבות השונות בהתאם לצורך
ה שמגדיל מ(, AMOD)באמצעות אפנון מסתגל , מסתגל במהירות לתנאי השדה המשתנים PTP 650, לאחר ההתחברות

 .מאוד את אמינות הקישור ואת היעילות

"PTP 650 שיפרנו את הטכנולוגיות . וכן על צורכיהם העתידיים, הונדס מתוך מחשבה על הדרישות של לקוחותינו הנוכחיים
איכויות אלו . האמינות ורמת האבטחה, במטרה להגדיל את הביצועים, DSOכגון , והוספנו חדשות, AMODכגון , הקיימות

מגיש עזרה ראשונה או טכנאי אסדת נפט , ח"אם מנהל רשת בבי –בטיחות שאובדן קישוריות יהיה הדבר האחרון שמישהו מ
 Cambium-סגן נשיא ניהול מוצרים ב(, Scott Imhoff)אומר סקטו אימהוף ", קיים ברשת PTP 650יחשוב עליו כאשר  –

Networks" .בוהה מבטיחות שהלקוחות ומשתמשי הקצה שלהם יוכלו לממש התמיכה שלו במספר פסים וקיבולת הקישור הג
 ".את מרב היתרונות הגלומים במוצר בכל סביבה שהיא

 . Cambium Networksדרך מפיצי , עכשיו בכל היבשות PTP 650ניתן להשיג את 

. מסביב לעולם tier oneזכה לתהודה עמוקה בקרב מספר ספקי שירותי  PTP 650טווח היכולות הרחב של , כבר עכשיו"
י כמה מהגופים הנחשבים ביותר בעולם בתחום "באירופה ובאסיה ע, בדיקות מעבדה בצפון אמריקה 20-המוצר עובר יותר מ

שמאופיין בישימות , PTP 650-ה. "Cambium Networks, ל"ונשיא ומנכ(, Atul Bhatnagar)אומר אטול בהטנגאר ," זה
 ". נועד ליצור הבדל משמעותי בקישור העולם באופן מאובטח ובטוח, ונותמרחקים וסביבות ש, כבירה על פני גבהים

 :מידע נוסף

 לצפייה בסרטון: Cambium Networksהטכנולוגיה של 

 PTP 650: כולל גלריית תמונות, דף המוצר

או עקבו אחר  www.cambiumnetworks.com היכנסו לכתובת, Cambium Networks™ לבירור פרטים נוספים על 
@CambiumNetworks  בטוויטרTwitter בפייסבוק כדי לקבל עדכונים לתעשייה ועשו לנו לייק . 

 :Cambium Networksאודות 

Cambium Networks הודות לתיק . מחוברים-שמחברת את הלארחב אלחוטי -מהספקיות המובילות בעולם לפתרונות פס
-ונקודה( PTP)לנקודה -מדרגיות ואמינות מסוג נקודה, רחב אלחוטיות מאובטחות-המוצרים הנרחב של פלטפורמות פס

, הגופים הצבאיים והממשלתיים, הארגונים, מאפשרת לכל ספקי השירות Cambium Networks(,  PMP)נקודות -למספר
ספקי השירותים האינטרנטיים ורשתות בטחון הציבור לבנות רשתות תקשורת , ים הציבורייםהגז והשירות, חברות הנפט
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https://www.facebook.com/CambiumNetworks


של החברה פרוסים (  backhaul)יותר מארבעה מיליון ממשדרי הגישה ותחום הביניים , נכון להיום. שקל לקיימן, עוצמה-רבות
פ "לה נמצא בפרוורי שיקגו ומרכזי המושהמטה ש, Cambium Networks. מדינות 150-ביותר מ, באלפי רשתות תובעניות

לפרטים נוספים בקרו . מוכרת דרך מגוון מפיצים עולמיים אמינים, בריטניה(, Ashburton)ב ובאשברטון "שלה יושבים בארה
 .www.connectingtheunconnected.org-ו www.cambiumnetworks.com: בכתובות

 יצירת קשר
GolinHarris  עבורCambium Networks  

 +1 415 318 4379  
CambiumPR@golinharris.com 
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