
Μέσα από έναν μοναδικό 
συνδυασμό τεχνολογιών, 
οι γέφυρες της σειράς 
PTP 500 παρέχουν την 
απόδοση, την ασφάλεια 
και την αξιοπιστία που οι 
σημερινές επιχειρήσεις 
και οι κυβερνητικοί 
οργανισμοί χρειάζονται για 
εφαρμογές όπως: Υποδομή 
οπισθόζευξης υψηλής 
ταχύτητας (backhaul), δίκτυα 
δεδομένων πανεπιστημίων, 
ως εναλλακτική λύση 
μισθωμένων γραμμών, 
πλεονασμό δικτύου (network 
redundancy), τηλεφωνία 
μέσω διαδικτύου (Voice-
over-IP), βιντεοεπιτήρηση, 
τηλεϊατρική, υπηρεσίες 
αποκατάστασης μετά από 
καταστροφή και υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης.
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CAMBIUM NETWORKS PTP500
ΜΕΣΑ ΑΠ0 ΕΝΑΝ ΜΟΝΑΔΙΚ0 ΣΥΝΔΥΑΣΜ0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ,
Η ΣΕΙΡΑ PTP 500 ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ
Στη σημερινή παγκόσμια οικονομία, θα πρέπει να έχετε την ικανότητα να ανταποκρίνεστε 
γρήγορα στις μεταβολές που αφορούν τους πόρους το προσωπικό και τη ζήτηση 
καταναλωτικών αγαθών. Η σωστή ενημέρωση τη σωστή στιγμή, είναι ζωτικής σημασίας 
για να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις. Ωστόσο η υποστήριξη των περιβαλλοντικών 
απαιτήσεων και η επίτευξη υψηλής απόδοσης μέσα σε έναν σφιχτό προϋπολογισμό μπορεί 
να είναι μια πραγματική πρόκληση. Τώρα μπορείτε να αναπτύξετε μια λύση που ταιριάζει 
τόσο στις ανάγκες σας όσο και στον προϋπολογισμό σας με το Cambium Point-to-Point 
(PTP) 500.
Η σειρά PTP 500 της Cambium Networks μπορεί να δημιουργήσει ένα ισχυρό ασύρματο 
δίκτυο για κάθε σύγχρονη επιχείρηση και κυβερνητικό οργανισμό, παρέχοντας παράλληλα 
την ευελιξία επικοινωνιών που χρειάζεστε για να επιτύχετε τους στόχους σας.
Οι Ασύρματες Γέφυρες Δικτύου Ethernet της σειράς Point-to-Point (PTP) 500 είναι άριστες 
επιλογές όταν οι απαιτήσεις αφορούν μεγαλύτερη εμβέλεια και μεγαλύτερο εύρος ζώνης. 
Λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 5,4 και 5,8 GHz με ρυθμούς δεδομένων Ethernet μέχρι 
105 Mbps και σε αποστάσεις έως 155 μίλια (250 χιλιόμετρα). Τα συστήματα της σειράς PTP 
500 είναι σχεδιασμένα για σχεδόν οποιοδήποτε περιβάλλον: περιβάλλοντα χωρίς οπτική 
επαφή (non-line-ofsight NLOS), περιβάλλοντα μεγάλης εμβέλειας (long-range line-of-sight 
LOS), περιβάλλοντα υψηλών παρεμβολών, υδάτινες διαβάσεις ή έρημος.

ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ PTP500 ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 155 ΜΙΛΙΑ


