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Padrão em Banda Larga 
Sem Fio
As soluções de banda larga 

sem fio ePMP da Cambium 

Networks são as primeiras 

a trazer confiabilidade 

comprovada em campo, 

sincronização por GPS, 

escabilidade e desempenho 

de serviço de alta qualidade 

para as comunidades 

precariamente conectadas 

ou não conectadas. 
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Extensão de LAN Substituição de 
Linhas Alugadas

Conectividade Primária 
ou Redundante

Conectividade para 
Escritório Remoto

A ACELERADA ECONOMIA MUNDIAL DE HOJE  em dia requer conectividade confiável para todos 

em todas as partes. Há uma grande necessidade de soluções de banda larga escaláveis 

e de alta qualidade que estão se tornando o padrão dourado da conectividade para os 

negócios e para os consumidores para que tenham êxito em uma sociedade globalizada 

exigente e em constante mudança. A plataforma ePMP da Cambium Networks encara este 

desafio. É uma avançada solução em conectividade com uma inovadora tecnologia de 

sincronização por GPS, que oferece escalabilidade, desempenho de alta qualidade e aces-

so confiável para comunidades precariamente conectadas ou não conectadas. Construída 

sobre o legado de uma tecnologia provada em campo, ePMP é uma plataforma estado da 

arte, revolucionária, que assegura excelente desempenho a longo prazo para todos.

Com a ePMP, estamos alavancando nossa experiência global e liderança em produtos de 

banda larga wireless para estabelecer um novo padrão para o que uma solução econômica 

de conectividade é capaz de oferecer. Nossas redes ePMP combinam acessibilidade, quali-

dade de serviço, confiabilidade e escalabilidade para construir modelos de negócio sólidos 

e sustentáveis, mesmo com clientes de baixo ARPU (receita média por usuário). Ao mesmo 

tempo, nossas soluções ePMP proporcionam conectividade para os usuários mais remotos, 

permitindo a eles beneficiar-se da economia mundial e também contribuir com a mesma.

Oferecendo o que Faltava            
Em Banda Larga Sem Fio

CAMBIUM NETWORKS

Mercados Verticais e Soluções

Conectividade 
Rural

PROVEDORES DE SERVIÇOS 
WIRELESS (WISPS)

EMPRESAS

Backhaul de Vídeo 
Vigilância

Conectividade 
Municipal

Monitoramento de 
Site
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Níveis Mais Altos de Desempenho
COM AS SOLUÇÕES EPMP DA CAMBIUM NETWORKS você já não tem 

mais que sacrificar o desempenho por uma melhor acessibili-

dade. Nossa plataforma ePMP proporciona os recursos críti-

cos que os provedores de serviços, empresas e seus clientes 

desejam.

SINCRONIZAÇÃO POR GPS. As capacidades de sincronização por GPS 

testadas em campo pela Cambium Networks globalmente minimizam auto 

interferência para oferecer desempenho líder na indústria e escalabilidade, 

assim como uma excepcional baixa latência. A sincronização de tempo 

do ePMP com o pulso do GPS permite reutilização extensa de frequên-

cias. Nossa solução é capaz de controlar mais assinantes por unidade sem 

degradação do serviço para que você possa agregar novos clientes e fazer 

seu negócio crescer. 

CONFIABILIDADE. Nossas soluções ePMP são desenvolvidas pelos 

mesmos especialistas líderes da indústria que idealizaram a excepcional 

confiabilidade de nossas soluções de banda larga sem fio PTP e PMP, im-

plementadas com êxito em centenas de redes em todo o mundo por uma 

década. Nossos produtos são submetidos a rigorosos testes e são fabrica-

dos com componentes de alta qualidade.

QUALIDADE DE SERVIÇO (QOS). ePMP proporciona QoS superior com 

três níveis de suporte para VoIP, dados de alta velocidade e serviços de 

vídeo. A função auto VoIP no GUI permite a priorização de voz automática, 

proporcionando um áudio claro e sem interrupção. A priorização garante 

o máximo desempenho, oferecendo com consistência uma alta qualidade 

de dados e protegendo contra conversas ininteligíveis e transmissões de 

vídeo entrecortadas.

SEGURANÇA. A segurança robusta da Cambium Networks 

assegura a integridade das informações críticas e ajuda na 

defesa contra ataques cibernéticos. Nossa criptografia AES 

de 128 bits, configuração de Firewall L2 e L3 e mecanismos 

de anticlonagem de software atendem as inúmeras exigên-

cias da segurança de dados. 

FACILIDADE DE USO. Com o nosso portfólio de produtos 

ePMP, a tecnologia nunca foi tão fácil de instalar, usar e  

gerenciar. A configuração plug-and-play é rápida e simples 

e o software de gestão integrado da plataforma inclui uma 

interface gráfica de usuário (GUI) simplificada e um poderoso 

e intuitivo gerenciador de elementos (EMS).

RETORNO DO INVESTIMENTO. Como muitos provedores 

de serviços rapidamente descobrem, as redes de primeira 

geração podem ser difíceis de escalar, fazendo com que as 

expansões convertam-se em um grande desafio. Nossa revo-

lucionária plataforma ePMP permite a você expandir e manter 

seu negóocio e oferecer um excepcional desempenho a uma 

maior densidade de assinantes, conduzindo a um retorno do 

investimento (ROI) melhor e mais rápido.

Portfólio de Produtos ePMP:

Principais Especificações

•  MIMO 2x2 para conectividade com 
Visada (LOS) e sem Visada (nLOS)

•  Throughput: superior a 200 Mbps
•  Comunicações pelo ar seguras 

(Encriptação AES de 128-bits)
•  Disponível nas bandas de 

frequência não licenciadas de 5 GHz
•  Largura de canal de 20/40 MHz

•  Todos os rádios configuráveis como 
Ponto de Acesso (AP), Equipamento 
Local do Cliente (CPE) ou Ponto a 
Ponto (PTP)

•  Reuso da frequência graças à 
sincronização por GPS

•  QoS incluído para priorização de VoIP 
e vídeo

•  Longo alcance – Distância máxima 
de implementação de até 21 km

•  Configuração de até 120 unidades 
para PMP

ePMP 1000 Rádio Integrado ePMP 1000 Rádio com Sinc GPS Antenas Setoriais: 90 e 120 graus
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Os Recursos Inovadores ePMP 
Superam a Concorrência

ALTO DESEMPENHO. A plataforma ePMP da Cambium Networks está otimizada para 

ir além da conectividade básica. Fornece com confiabilidade serviços triple-play - VoIP 

(Voice over IP), vídeo e dados - independentemente do ambiente, permitindo a seus 

assinantes desfrutar plenamente das oportunidades que os esperam na economia global. 

Nossa poderosa sincronização por GPS proporciona eficiência espectral, distâncias 

estendidas, alto throughput e baixa latência para prover uma transferência confiável de 

dados, voz e vídeo.

ESCALABILIDADE. Nossa plataforma de banda larga ePMP proporciona a escalabilidade 

necessária para ampliar suas redes, permitindo a você aproveitar as vantagens das opor-

tunidades de crescimento e criar um modelo de negócio sustentável. A escalabilidade 

da ePMP é proporcionada pela sincronização por GPS de última geração que reduz a 

interferência e permite um alto grau de reutilização da frequência.

EFICIÊNCIA ESPECTRAL. A tecnologia ePMP da Cambium Networks proporciona alta 

eficiência espectral, permitindo operar com larguras de canal menores e quantidades 

limitadas de espectro. Nossas soluções ePMP podem acomodar confortavelmente mais 

usuários no mesmo canal que outros sistemas comparáveis. 

LARGURA DE CANAL CAPACIDADE

20 MHz 6.4 bps/Hz

THROUGHPUT. Nossa plataforma ePMP oferece o alto throughput que seus assinantes 

necessitam para suportar um uso significativo: mais de 200 Mbps de troughput real para 

os usuários. Com ePMP, seus clientes podem desfrutar de consistentes serviços de banda 

larga intensivos, tais como dados em alta velocidade, VoIP e vídeo.

LONGA DISTÂNCIA. As soluções ePMP da Cambium Networks proporcionam um alcance 

de até 21,8 km, ajudando você a conectar e atender seus assinantes mais remotos com 

maior facilidade e de maneira mais rentável. 

CONFIGURAÇÃO FLEXÍVEL DO PRODUTO. Os produtos ePMP podem ser configurados 

em arquitetura PMP ou PTP, com unidades integradas ou conectorizadas, oferecendo 

excepcional flexibilidade. Nosso gerenciador wireless garante um controle de gerencia-

mento de rede fácil e intuitivo e proporciona uma visão completa da topologia da rede e 

das características de desempenho.

SUPORTE AO CLIENTE. A Cambium Networks proporciona um nível sem precedentes 

de serviço ao cliente para os operadores de suas redes ePMP: suporte de call center com 

número gratuito ou acesso telefônico local em 22 países; uma equipe centralizada de três 

níveis para solução de problemas de manutenção, investigação e resolução mais profun-

da de problemas; suporte por e-mail.

As Sincronizações por GPS Não 
São Criadas Iguais

Conforme os usuários de soluções de 

banda larga exploram o uso da sin-

cronização por GPS para melhorar a 

escalabilidade e desempenho de suas 

redes, descobrem que nem todos os 

sistemas de sincronização por GPS são 

iguais. A mais poderosa e bem sucedi-

da  sincronização por GPS oferece três 

componentes essenciais:

•	 Uma camada MAC (Media Access 

Control) sincronizada

•	 Um controle automático da potência 

de transmissão do CPE

•	 Uma alta isolação frente-costas do 

AP e do CPE

As soluções ePMP sincronizadas por 

GPS da Cambium Networks oferecem 

todos os três, enquanto sistemas de 

banda larga comparáveis tipicamente 

oferecem apenas uma camada MAC sin-

cronizada. Como consequência, esses 

sistemas são incapazes de eliminar ou 

mitigar autointerferência de segunda 

ordem, resultando em sub-ótima confi-

abilidade, escalabilidade e desempenho.

ePMP Equaliza Oportunidades

O “e” em ePMP significa equalização: A 
visão da Cambium Networks é conec-
tar o precariamente conectado ou o 
não conectado, e nosso sonho é fazer a 
diferença; equalizar é nosso chamado 
para a ação. Nossa plataforma ePMP 
nivela o campo de jogo econômico 
global facilitando as conexões à Inter-
net em lugares onde a conectividade já 
foi impossível.
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Conectar os não conectados 
é apenas o princípio

A visão global da Cambium Networks e projeto viável 
para transformar comunidades com uma poderosa, 
inovadora e acessível tecnologia de banda larga sem fio e 
soluções

Na Cambium Networks, nossa visão é a de um mundo em que ninguém fica desconecta-

do do poder econômico e social da Internet. Não importa quão longas as distâncias, quão 

difícil o terreno e quão limitados os recursos, a Cambium Networks desenvolve e oferece 

tecnologia de ponta que conecta os cidadãos do mundo. Vidas são transformadas. Co-

munidades são fortalecidas. Regiões e países podem participar da economia global para 

ajudá-los a crescer e prosperar.

Como a líder global em tecnologia de rede sem fio ponto a ponto (PTP) e ponto multi-

ponto (PMP), a Cambium Networks dedica-se a fazer possível a provedores de serviços 

de Internet e empresas construir negócios sustentáveis mediante a conexão dos não 

conectados e dos precariamente conectados do mundo. Nosso portfólio de produtos 

líder na indústria - incluindo as tecnologias PMP, PTP e ePMP - oferece soluções de 

comunicação que tornam viável e econômico unir o mundo e construir uma sociedade 

verdadeiramente global que não deixa ninguém para trás. 

NA CAMBIUM NETWORKS, CONECTAR OS NÃO CONECTADOS É NOSSA VISÃO — E 

NOSSA MISSÃO.
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