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destaques:

• Compatível com 57 a 66 GHz

• Até 7,6 Gbps (3,8 Gbps de upload 
e download) com união de canais

• Fácil instalação com 
beamforming automático

• Baixa latência: < 1 ms

• Tecnologia 802.11ay com 
certificação para Terragraph

DESENVOLVIDO PARA IMPLANTAÇÕES DE ALTA VELOCIDADE E 
ALTA DENSIDADE DE LONGO ALCANCE

A solução cnWave de 60 GHz da Cambium Networks oferece uma 
conectividade gigabit sem fio simplificada, rápida e acessível para 
camada de acesso e/ou backhaul de alta capacidade para soluções 
de camada de acesso, com um custo total de propriedade 
consideravelmente inferior que uma infraestrutura de fibra. Agora, 
os provedores de serviço e as empresas têm acesso à 
conectividade Gigabit para implantações comerciais e residenciais, 
backhaul para acesso Wi-Fi ou células pequenas LTE/5G. Com 
certificação para Facebook Terragraph, as soluções de malha 
cnWave são muito eficientes no tratamento de implantações de alta 
densidade em cidades e áreas periféricas.

O V3000 possui uma antena de alto ganho de 44,5 dBi com 
beamforming. Os nós clientes permitem até 7,6 Gbps com união de 
canais em configurações PMP e PTP.

GERENCIAMENTO EM NUVEM E NO LOCAL

O cnWave de 60 GHz funciona com o sistema de gerenciamento 
cnMaestro da Cambium Networks. O cnMaestro™ é uma plataforma 
em nuvem ou no local que proporciona controle da rede seguro de 
ponta a ponta. Ao oferecer visibilidade completa da rede e 
provisionamento automático, o gerenciador de redes sem fio 
cnMaestro simplifica o gerenciamento de dispositivos. Você pode 
utilizar um conjunto completo de gerenciamento de redes sem fio 
em tempo real. Otimize a disponibilidade do sistema, maximize a 
taxa de transferência e atenda às necessidades crescentes de 
clientes comerciais e residenciais.

cnWave V3000 de 60 GHz
Nó cliente de ato ganho
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Nó cliente cnWave V3000 de 60 GHz

Espectro
Intervalo de 
frequência 57 a 66 GHz em um único SKU

Largura do canal 2,16 GHz; 4,32 GHz*

União de 
portadoras* Até 2 canais adjacentes

Modo de 
operação PMP ou Malha, PTP

Interface

Acesso ao canal TDMA/TDD

Interface 
Ethernet

1 x 100/1000/10G BaseT com entrada PoE 
1 x 100/1000 BaseT com saída 802.3at PoE 
1 x SFP+

Ethernet

Protocolo 
compatível IPv4, IPv6

Gerenciamento 
de rede cnMaestro, HTTP, HTTPS, SNMP v2c e v3

MTU 4.000 bytes

VLAN* 802.1ad (QinQ), 802.1Q com prioridade 
802.1p

QoS* QoS nível 4, DSCP e VLAN tagging

Criptografia

de segurança AES de 128 bits (opcional)

Segurança 
do firmware Imagens de firmware assinadas

Desempenho

Esquemas de 
modulação e 
codificação

MCS-0 (BPSK) até MCS-12 (16-QAM)

Latência < 1 ms

EIRP máximo 60,5 dBm

Ganho

de antena 44,5 dBi

Tipo Integrado

Beamforming 
Alcance de 
varredura

+/- 2º azimute, +/- 1º elevação

Largura do feixe 0,8º

Tipo

de alimentação PoE passivo (42 a 57 V), sem saída PoE AUX 
em uso

Consumo
de energia

55 W com saída PoE AUX em uso, 
30 W sem saída PoE AUX em uso

Características físicas

Classificação 
ambiental IP66/67

Temperatura -40 ºC a 60 ºC (-40 ºF a 140 ºF)

Tempo médio 
entre falhas 
(MTBF)

> 40 anos

Peso < 4 kg (8,8 libras)

Dimensões
L x A x P

346 mm x 414 mm x 344 mm 
(13,6 pol x 16,3 pol x 13,5 pol)

Resistência ao 
vento 200 km/h (124 milhas/h)

* Será disponibilizado em uma versão futura

Especificações
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Nó cliente cnWave V3000 de 60 GHz

SOBRE A CAMBIUM NETWORKS

Milhões de pessoas têm conectividade sem fio no mundo todo por meio de equipamentos da Cambium Networks. Nosso portfólio sem fio é 

usado por operadores de rede comerciais e governamentais, bem como por fornecedores de serviço banda larga para conectar pessoas, 

lugares e coisas. Com uma única arquitetura de rede composta por rede sem fio fixa e Wi-Fi, a Cambium Networks possibilita que os operadores 

alcancem maior desempenho com o menor uso de espectro possível. O gerenciamento em nuvem ponta a ponta transforma as redes em 

ambientes dinâmicos, que evoluem para atender às necessidades em constante mudança com mínima intervenção física humana. A Cambium 

Networks fortalece um ecossistema crescente de parceiros que criam e fornecem soluções Gigabit sem fio que dão certo.

cambiumnetworks.com
04092020

Informações sobre pedidos

C600500C024A Nó cliente cnWave V3000 de 60 GHz – somente rádio

C600500D001A Nó cliente cnWave V3000 de 60 GHz – conjunto da antena

N000045L002A Conjunto do suporte de inclinação 

C000000L125A Suporte de instalação precisa do cnWave

OBSERVAÇÃO: A fonte de energia deve ser pedida separadamente.


