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Pré Venda - CLIQUE AQUI!

O que é a rede Helium?
   

A Helium Systems é uma empresa americana fundada em 2013 para construir a primeira rede IoT sem

fio ponto a ponto LoRaWAN do mundo, "The People’s Network". Esta é também a primeira rede global

distribuída de Hotspots que fornecem cobertura sem fio pública, de longo alcance e baixa potência para

sensores e dispositivos IoT habilitados para LoRaWAN. 

A rede Helium possui atualmente mais de 100.000 hotspots em mais de 3.600 cidades até o momento.  

Com a introdução de seu blockchain, a Rede Helium descentraliza a cobertura de IoT, resultando em uma

rede sem fio IoT aberta capaz de conectar vários sensores e dispositivos IoT habilitados para LoRa e

combinar vários Gateways LoRaWAN, em qualquer lugar do mundo, de maneira econômica.  
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O que é a tecnologia LongFi?
   

A Helium concebeu a tecnologia LongFi™ que é a combinação do protocolo sem fio LoRaWAN e

blockchain de Helium. A tecnologia Helium LongFi se beneficia de todas as características e vantagens da

rede LoRa enquanto adiciona a capacidade dos proprietários de Gateways de ganhar cripto moeda Helium

(HNT para Helium Network Token) no processo (mineração). O Helium LongFi também oferece recursos

de roaming e suporta transações de micro pagamento para que os clientes paguem apenas com base no

uso da rede, sem a necessidade de implantar Gateways ou servidores de rede. A tecnologia Helium

LongFi é incorporada em um Gateway LoRaWAN compatível para criar um Hotspot de rede Helium. 

A Helium lançou pela primeira vez a tecnologia como código-fonte aberto, para que fabricantes

terceirizados criassem pontos de acesso compatíveis. O uso da tecnologia foi então restringido para

fornecedores aprovados por meio da certificação HIP19.
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O que é um Hotspot de Helium?
   

Visando sensores e dispositivos de baixa potência, a Rede Helium é alimentada por Hotspots

compatíveis. Um Hotspot é a combinação do Helium Blockchain e do software de roteamento de pacotes

LoRaWAN em um único Gateway LoRaWAN compacto e compatível. 

Isso permite que os clientes participem facilmente da implantação da cobertura Helium e usem as redes

IoT sem fio abertas baseadas em LoRa. 
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O que é Helium Network Token (HNT)?
   

Helium Network Token (HNT) é a cripto moeda que é extraída pelos Hostpots durante suas operações de

rede IoT sem fio. Quando conectado a um Hotspot próximo, uma 'prova de cobertura' é entregue que

valida a disponibilidade real do Gateway LoRa, bem como sua cobertura relacionada. Essa confirmação

aciona simultaneamente a geração da cripto moeda nativa do Helium, Helium Network Token (HNT),

usando o minerador integrado ao Gateway, recompensando os participantes da Helium Network e

garantindo cobertura para centenas de milhas quadradas em toda a comunidade. A Helium propõe uma

economia sem fio com duas unidades de troca: HNT (Helium Network Token) e Créditos de Dados (para

conectar e usar a rede IoT sem fio aberta da comunidade).

 

https://forms.zohopublic.com/thiago30/form/PrOrderGatewaysKerlink/formperma/K6FGxZ2gcDPZ22WVAz7t-xYmW4kq0rh2gEZEgxHXDyI
https://www.helium.com/ecosystem
http://www.tctbrasil.com.br/
https://forms.zohopublic.com/thiago30/form/PrOrderGatewaysKerlink/formperma/K6FGxZ2gcDPZ22WVAz7t-xYmW4kq0rh2gEZEgxHXDyI
https://explorer.helium.com/
https://www.helium.com/mine
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http://www.tctbrasil.com.br/fabricantes/
https://www.facebook.com/tctbrasiloficial/
http://www.tctbrasil.com.br/
https://www.helium.com/hnt
http://www.tctbrasil.com.br/blog/

