Soluções externas de WiFi
Acesso sem fio confiável, escalável
e financeiramente viável de ponta
a ponta
Os produtos e soluções da
Cambium Networks tornam
realidade a visão de
conectividade externa universal
e confiável de uma forma
financeiramente acessível.

O ponto de acesso externo cnPilot™ E500 e o gerenciador de rede cnMaestro™ fornecem o melhor
alcance e capacidade da sua categoria, com gerenciamento integrado de acesso e backhaul.
BACKHAUL SEM FIO
PTP, PMP para backhaul de longo alcance e alta velocidade e malha WiFi para facilitar
a instalação.
GERENCIAMENTO FLEXÍVEL
cnMaestro™ disponível nas versões local e na nuvem.
MONETIZAÇÃO DO WIFI
Configure e gerencie seu próprio serviço de hotspot,
com vouchers de acesso para login de convidados.
PROJETADOS PARA USO EXTERNO
Os pontos de acesso cnPilot™ E500 foram projetados para
suportar ambientes externos rigorosos e contam com recursos
úteis como portas PoE-Out para fornecer energia a outros
dispositivos, como câmeras de vigilância.

INSIGHTS DE REDE E DE USUÁRIO
Use o login por rede social no acesso de convidados a fim de saber mais sobre seus usuários,
coletar dados para marketing direcionado e exibir um histórico de todos os principais
parâmetros de rede.
TRANSFERÊNCIA DE WIFI
Use recursos como Hotspot 2.0 (Passpoint) e ajuda de classe AAA para operadora a fim
de fornecer um serviço de WiFi seguro e contínuo para assinantes de celular.
PONTO DE ACESSO A WIFI cnPILOT™ E500
• Acesso de banda dupla 802.11ac.
• IP67 robusto. Classificação para temperaturas de -30 °C a 60 °C.
• Melhor capacidade e desempenho da categoria: suporte para
até 256 clientes sem fio e 16 WLANs.
• Alta potência de transmissão
• 28 dBm, 2,4 GHz; 29 dBm, 5 GHz
• Alcance de 700 pés (215 m)
• Filtros de coexistência LTE
GERENCIADOR DE REDE cnMAESTRO™
• Plataforma local ou baseada na nuvem.
• Monitore a rede a partir de um único painel
de vidro para produtos de WiFi e backhaul.
• Configure e gerencie facilmente diversos
dispositivos de rede.
• Opere sua rede de forma centralizada
com fluxos de trabalho poderosos no
gerenciamento de firmware, eventos
de dispositivo, alarmes e visualização
do histórico das estatísticas.
• Serviços como hotspots de acesso
de convidado, login por rede social
e acesso baseado em voucher.
Para obter mais informações, acesse:
cambiumnetworks.com

Cambium Networks, Ltd.
3800 Golf Road, Suite 360,
Rolling Meadows, IL 60008
Cambium Networks, o logotipo da Cambium Networks, cnPilot e cnMaestro são marcas registradas da Cambium Networks, Ltd.
© Copyright 2017 Cambium Networks, Ltd. Todos os direitos reservados.

