
Rádio Licenciado Smart HP Turbo
O rádio SMART HP Full Duplex de tráfego de dados, opera 
em múltiplas faixas de frequência, possui largura de banda 
ajustável por software.



A Wi2be
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Somos uma empresa brasileira focada no desenvolvimento, fabricação e 
comercialização de soluções wireless para transmissão de dados.

Nossa gama de produtos inclui Rádios de Frequência Licenciada, Long Term 
Evolution (LTE), Wi-Fi corporativo, Switches e demais acessórios



Características

Até 477 Mbps Full-duplex de capacidade com 
HAACM e modulações de QPSK à 1024QAM.

Largura de banda de canal ajustável por software: 
14 à 56 MHz

Frequências de operação: 6,5 GHz à 23 GHz.

Sincronismo de rede com SyncE

Prioridade de tráfego por QoS (Quality of Service) 
e VLAN

Jumbo frame de até 9216 bytes, comutação em 
layer-2, auto MDI/MDIX, VLAN, QoS, QinQ e STP

Funções de ATPC e FEC do tipo Reed-Solomon 
embutidas
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• Fácil manuseio e instalação

• Menor peso e tamanho

• Menor consumo de energia

• Suporta uma ampla faixa de temperatura de 
operação

• Gerenciamento amigável: Telnet, WEB GUI, 
NMS, SNMP Manager

• Software e firmware atualizáveis online

• Suporte em português com técnicos 
especializados

• Gerenciamento tanto local quanto via SNMP

Vantagens
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Embalagem
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Caixa do terminal
• 1 Rádio SMART
• 1 Fonte de alimentação
• 1 Guia Rápido de Uso
• 2 Conectores macho tipo N
• 1 Protetor de Surto Externo
• 1 Fita de autofusão
• 2 Cabos de aterramento

Caixa do Enlace
• 2 Caixas do terminal
• 100m de cabo coaxial
• Cabo ótico cfe. solicitação do cliente

Embalagem
• 27Kg
• 73cm comprimento x 53cm altura x 46cm largura



Solução acessível para empresas que necessitam de linhas 
privadas e tráfego de banda larga Ethernet. Oferece ótimo 
custo-benefício e curto tempo de instalação e alinhamento 
para as seguintes aplicações:

• DSLAM backhaul
• Sem licença para passagem de cabos
• Expansão da rede a partir de um PoP de fibra óptica
• Redes de comunicação privada
• Meio de transmissão celular

Perfeito para prover o meio de transmissão para estações rádio 
base 3G/LTE/WiMAX/4G, substituindo fibra óptica e FSO, 
ideal para ERBs tudo-em-uma, atendendo a diversas 
necessidades de conexão tais como: voz, dados, gerenciamento 
e controle. 

Aplicações
Meio de transmissão para ISPs
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Portas

1. Óptica: Porta OPT de Tráfego e Gerência. A unidade é equipada com 
módulo SFP e preparada para fibra monomodo 1000 Base-Lx. Obs: Esta 
também é a porta de acesso mini-USB em caso de perda de endereço IP e 
password. 

2. Alimentação: Conector N. Alimentação nominal de -48Vdc realizada 
via cabo coaxial.

3. Ethernet: Conector RJ-45 Gigabit Ethernet STP. Porta de Tráfego e 
Gerência. Porta Gigabit Elétrica 10/100/1000 Base-Tx, MDI/MDIX. 

4. Antena: Flange padrão cujo tamanho dependente da frequência. 
Quando integrado à antena, um bocal de flange específico para a antena 
utilizada deverá ser parafusado.

5. Aterramento: Parafuso para o devido aterramento da unidade.

6. RSSI: Permite conexão através de um cabo coaxial com conector BNC 
para realizar o alinhamento da antena, com auxílio de um multímetro.
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