
Cambium Networks lança o PTP 650, nova solução de banda larga wireless ponto a ponto Sub-6 
GHz 

 

– O PTP 650 de alto desempenho oferece maior capacidade, segurança, flexibilidade de espectro global 
e serviços mais valiosos de gerenciamento – 

ROLLING MEADOWS, Illinois, 4 de novembro de 2013 /PRNewswire/ -- A Cambium Networks™, 
importante provedora mundial de soluções de banda larga wireless, lançou hoje o PTP 650, um novo 
acréscimo sub-6 GHz a seu portfólio de produtos PTP, já testado em provas de campo. A flexibilidade do 
novo produto, sua alta capacidade, confiabilidade e segurança tornam o produto idealmente apropriado 
para aplicações de backhaul wireless para os setores de segurança pública, governo, companhias de 
utilidade pública e provedoras de serviços. 

Para ver recursos em multimídia, associados a este comunicado à imprensa, 
visite: http://www.multivu.com/mnr/64205-cambium-networks-wireless-broadband-solution-debuts-ptp-
650  

"Estamos testando a integração do PTP 650 com nossos atuais equipamentos e, até agora, estamos 
impressionados com sua qualidade, desempenho e versatilidade", disse o vice-presidente da Juniper 
Networks, encarregado da incubação de novos negócios, Jay Boddu. "Estamos ansiosos para trabalhar 
com a Cambium Networks para refinar os diagramas esquemáticos da implantação do PTP 650, 
empregá-lo com sucesso e aprimorar nossas ofertas gerais de soluções", afirmou. 

"A área de serviços da County Broadband engloba o norte de Essex e Suffolk, uma área com população 
esparsa. Nós fornecemos a clientes empresariais e residenciais conexão de alta velocidade há uma 
década e sempre estamos procurando por um produto como o PTP 650, que possibilite conexões de 
banda larga às comunidades distantes dos centros metropolitanos", declarou o diretor de administração 
da County Broadband, Lloyd Felton. O alcance extraordinário do PTP 650 nos atraiu, por causa de nosso 
objetivo de expandir nossa rede de forma custo-eficiente. Junto com nossos testes do ePMP como um 
ponto de acesso para backhaul do PTP 650, estamos ansiosos para oferecer a nossos assinantes 
serviços ainda melhores de voz, vídeo e dados", disse. 

Essa nova plataforma de banda larga wireless oferece throughput de até 450 Mbps, rende 10 bps/Hz e 
opera em qualquer frequência entre 4,9 e 6,05 GHz. Através da tecnologia patenteada da Cambium 
Networks, a Dynamic Spectrum Optimization™, o PTP 650 atinge um nível máximo de confiabilidade, 
através da otimização do link e oferece uma diversidade de serviços de gerenciamento. O PTP 650 
combate ameaças à segurança cibernética, através de criptografia de dados e recursos de 
gerenciamento seguro. Essa plataforma rica em aplicações pode ser utilizada em uma variedade de 
redes, para se adequar a diversos tipos de necessidades: 

 Petróleo e gás -- O PTP 650 se destaca em ambientes adversos: tem capacidade para fazer 
transmissões de até 120 milhas (193 quilômetros) no mar ou no deserto, de um navio para o 
porto, de uma plataforma para um navio. É a mais confiável solução de banda 
larga wireless NLOS (non-line-of-sight -- sem linha de visão) no mercado, para a automação 
de campos petrolíferos. 

 Provedoras de serviços -- O PTP 650 permite às provedoras de serviços responder a 
mudanças no mercado e capitalizar, de forma custo eficiente, novas oportunidades. Para 
redes de celulares [dos tipos cell on wheels (celular sobre rodas -- torres móveis para telefonia 
celular), conexões de last mile (última milha -- próxima ao consumidor), macro cell (estação 
para áreas com população esparsa) e metro cell (estações compactas em áreas urbanas), 
diversidade de redes para serviços empresariais críticos e recuperação de desastres], que 
fornecem conectividade residencial e empresarial, o throughput agregado do PTP 650 de até 
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450 Mbps garante, de forma confiável, conexões ininterruptas de voz, vídeos e dados. Para 
áreas com espectro congestionado, sua capacidade de alavancar uma variedade de largura de 
canais -- 5, 10, 15, 20, 30, 40 e 45 MHz -- torna o PTP 650 adaptável a qualquer ambiente, 
para implementações em áreas urbanas ou em terras inexploradas. Com sua capacidade para 
expandir redeswireless e fixas, o PTB 650 ajuda as provedoras de serviço a conquistar novos 
clientes empresariais, prestando serviços como conectividade de redes prédio-a-prédio ou em 
um campus, para telemedicina de um hospital para uma clínica remota ou ensino à distância 
de uma grande universidade, que não consegue colocar todos os estudantes de um curso em 
um auditório. 

 Companhias de utilidade pública – Com o PTP 650, grandes quantidades de dados podem ser 
transmitidas com segurança de áreas densamente populosas, para dar suporte a instalações 
de agregação de Infraestrutura de Medição Avançada (AMI --Advanced Metering 
Infrastructure) para redes inteligentes. Subestações também requerem serviços de banda 
larga de baixa latência para melhorar a automação e fornecer vigilância por vídeo em suas 
redes. Como uma solução wireless, o PTP 650, as companhias de utilidade pública podem 
economizar em tarifas recorrentes do uso de fibra e de linha alugada, que lhes seriam 
cobradas para fazer o backhaul da rede com uma solução de linha fixa. 

 Segurança pública e governo -- A flexibilidade de espectro do PTP 650 o torna especialmente 
apropriado para serviços de recuperação de desastres e de emergência, bem como para 
comunicações em eventos especiais, quando a agilidade do espectro é indispensável. Sua 
confiabilidade de 99,999%, mesmo nas condições mais difíceis, também torna o PTP 650 uma 
opção excelente para vigilância por vídeo. O PTP 650 atinge essa confiabilidade usando 
tecnologias 2x2 MIMO-OFDM. 

Para todos os mercados, o PTP 650 ajuda, de uma forma perfeita e custo-eficiente, na migração de um 
tráfego TDM (time division multiplexing -- multiplexação da divisão do tempo) e serviços de linhas 
alugadas existentes para uma rede Ethernet privada, toda baseada em IP, com suporte para 
gerenciamento de rede dual-stack IPv4 e IPv6. Sua tecnologia é configurável por software, tornando as 
redes PTP 650 redimensionáveis e flexíveis, para atender necessidades de expansão da rede. 

"Os arquitetos de rede lutam contra uma escassez de soluções viáveis, confiáveis, para conectividade 
em situações difíceis, como no oceano ou no deserto", disse a vice-presidente do Yankee Group, 
Jennifer Pigg. "O PTP 650 será uma dádiva para provedoras de serviços, órgãos governamentais, 
companhias de petróleo, gás e utilidade pública, como para outras organizações que buscam maximizar 
investimentos e largura de banda com recursos tais como impulsionadores de capacidade, habilitados 
por upgrades de softwares e antenas espacialmente diversas". 

É fácil para os técnicos instalar e manter o PTP 650. Mesmo antes da compra, clientes potenciais podem 
usar o PTP LINKPlanner, uma ferramenta personalizada de próxima geração da Cambium Networks 
para projetar e configurar links ponto a ponto. Com o LINKPlanner, os interessados podem criar 
ambientes hipotéticos, com base na geografia, distância, altura da antena, transmitir energia e outros 
fatores para otimizar o desempenho do sistema, antes da compra. Com um analisador de espectro 
embutido, equipes de instalação podem localizar rapidamente um espectro disponível e detectar e 
corrigir erros no ambiente, conforme necessário. Uma vez online, o PTP 650 se adapta prontamente a 
condições mutáveis do campo, com a rápida Modulação Adaptativa (AMOD -- Adaptive Modulation), 
aumentando significativamente a confiabilidade e a eficiência do link. 

"O PTP 650 foi desenvolvido com as atuais exigências de nossos clientes em mente, bem como suas 
necessidades futuras. Aperfeiçoamos as tecnologias existentes, como a AMOD, e adicionamos algumas 
novas, como a DSO, para aumentar o desempenho, a confiabilidade e a segurança. Essas qualidades 
asseguram que perder conectividade é a última coisa que qualquer um -- seja o administrador da rede de 
um hospital, um agente de socorros ou um técnico de uma plataforma petrolífera -- poderia pensar com o 
PTP 650 em suas redes", disse o vice-presidente da Cambium Networks para gerenciamento de 
produtos, Scott Imhoff. "Seu suporte para multibanda e maior capacidade para links garantem a nossos 
clientes e seus usuários finais o benefício máximo do produto em qualquer ambiente", afirmou. 

http://www.cambiumnetworks.com/products/planning-tools/link-planner


O PTP 650 já está disponível em todos os continentes, através das distribuidoras da Cambium Networks. 

"De fato, a grande variedade de recursos do PTP 650 já repercutiu intensamente entre as maiores 
provedoras de serviços do mundo. O produto está em testes em mais de 20 estudos de laboratório, em 
algumas das mais respeitadas operadoras de telecomunicações na América do Norte, Europa e Ásia", 
disse o presidente e CEO da Cambium Networks, Atul Bhatnagar. "Tremendamente aplicável em 
mercados verticais, distâncias e ambientes de todos os tipos, o PTP 650 está destinado a fazer uma 
diferença significativa na conexão garantida e segura do mundo", declarou. 

Mais informações: 

Cambium Networks Technology: Veja o vídeo 

Página do produto com galeria de imagens: PTP 650 

Para saber mais sobre a Cambium Networks™, visite www.cambiumnetworks.com ou siga 
a @CambiumNetworks no Twitter e curta-nosno Facebook, para obter informações do setor. 

Sobre a Cambium Networks: 

A Cambium Networks é uma importante provedora mundial de soluções de banda larga wireless, que 
conectam os desconectados. Através de seu amplo portfólio de plataformas confiáveis, redimensionáveis 
e seguras de banda larga wireless ponto a ponto (PTP) e ponto a multipontos (PMP), a Cambium 
Networks torna possível a todas as provedoras de serviços, empresas, órgãos governamentais e 
militares, companhias de petróleo, gás e de utilidade pública, provedoras de serviços de Internet e redes 
de segurança pública implantar redes de comunicações sólidas e facilmente sustentáveis. A empresa 
tem atualmente mais de quatro milhões de rádios de acesso ebackhaul empregados em milhares de 
redes exigentes, em mais de 150 países. Com sede nas cercanias de Chicago e com centros de 
Pesquisa e Desenvolvimento nos EUA e em Ashburton, Reino Unido, a Cambium Networks comercializa 
seus produtos através de uma variedade de distribuidoras mundiais de confiança. Para mais 
informações, visite: www.cambiumnetworks.com ewww.connectingtheunconnected.org. 
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