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A rede de IoT que vai transformar o seu
negócio

A Rede ATC LoRaWAN® viabiliza a Internet das Coisas e abre um mundo de possibilidades a serem

exploradas. Temos a infraestrutura de rede com presença em todo território nacional para viabilizar a

Internet das Coisas. A American Tower – líder global em infraestrutura para telecomunicações – expandiu

seu portfólio e agora também conta com uma infraestrutura de rede neutra para clientes que demandam

soluções de conectividade de baixo custo, viabilizando projetos de Internet das Coisas. É a

complementaridade de tecnologias de rede potencializando a IoT no Brasil.

 

https://lora-alliance.org/?gclid=Cj0KCQjwytOEBhD5ARIsANnRjVgaIrZfrxRv5-Y2kHXOQMlmafriO2ftRMvwYVRtS4gJeKoZLlX9yMMaApYuEALw_wcB
http://www.tctbrasil.com.br/
https://www.kerlink.com/
https://americantower.com.br/pt/solu%C3%A7%C3%B5es/rede-neutra-loRaWAN.html


  

Rede Estendida LoRaWAN - ATC
  

A proposta de rede estendida da ATC para os usuários finais que tenham interesse, ou que já trafeguem

os dados na rede LoRaWAN®neutra da ATC, visa uma alternativa para extensão ou densificação da

cobertura de conectividade em áreas e situações onde a oferta da rede neutra ainda não esteja

disponível. 

Os benefícios da utilização da rede estendida, vão desde a utilização de todo know-how de gerenciamento

e gestão da camada intermediaria de conectividade, o NOC estado da arte, à possibilidade de integração

nativa em casos de uso que possam se beneficiar da combinação entre as redes neutra e estendida. 

  

Arquitetura simplificada da rede estendida



Gateway Kerlink - Rede Estendida
  

O Wirnet™ iStation da Kerlink, líder mundial em Gateways LoRa, é a
solução ideal homologada para uso integrado a rede estendida da ATC.

  

Itens periféricos podem ser necessários, seguindo as recomendações de instalação em campo, com base no guia de
instalação do fabricante.
Antena LoRa nativa integrada com ganho de 2,6dBi (pico). Possibilidade de uso de antenas externas de 3dBi ou 6dBi
como item opcional.
Ordering Code Gateway - PDTIOT-ISS06 - Fonte PoE KLK02766

  

Modelo de Negócios Rede Estendida
  

Para mais informações sobre o modelo de negócios para a rede estendida, entre em
contato conosco, ou com a rede de brokers da ATC. 
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https://www.kerlink.com/product/wirnet-istation/
https://www.kerlink.com/product/wirnet-istation/
https://www.nlt.com.br/
https://br.korewireless.com/
http://www.tctectelecom.com/?fbclid=IwAR0rwKKEu5rPolJgtOlJZAqdoGRx1u4kPgq-_P2_hk8Z15LHp7e0EIjn3VE
https://www.kerlink.com/product/wirnet-istation/


http://www.tctbrasil.com.br/fabricantes/
https://www.facebook.com/tctbrasiloficial/
http://www.tctbrasil.com.br/

