
Soluções de telecomunicações na rede residencial
Inovação para uma casa bem conectada
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Os consumidores estão procurando experiências de conexão de alta 
qualidade que ofereçam streaming de vídeo em ultra-alta definição 
(UHD), realidade virtual, serviços OTT e grandes volumes de conteúdo 
gerado pelo assinante. Para acompanhar o ritmo, você deve estar bem 
equipado para lidar com o crescimento massivo do tráfego, investindo 
em fibra para a casa, enquanto maximiza o desempenho do acesso de 
cobre existente e oferecendo a rede residencial para conectar o número 
cada vez maior de dispositivos.

A CommScope oferece tecnologias de fibra, de cobre e acesso sem fio, e 
fixo para alcançar qualquer assinante, com Wi-Fi confiável e de alto 
desempenho, em qualquer lugar da casa.

Desafios das telecomunicações na era da ultra banda larga
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Video Conferencing

Data

Conectividade diversa
Você precisa das tecnologias mais recentes em 
seu arsenal para oferecer banda larga máxima, 
seja através de fibra, usando GPON, XG-PON, 
XGS-PON ou de cobre existente, usando VDSL 
ou via wireless, usando LTE, CBRS ou 5G. Não 
importando a forma de como seus assinantes 
se conectam, estejam eles em locais urbanos 
ou rurais de alta densidade, você precisa ser 
capaz de alcançá-los com serviços consistentes 
e de alta qualidade.

Otimização do Wi-Fi
Os consumidores de hoje transmitem 
conteúdo em várias telas em casa e esperam 
que o Wi-Fi "funcione" com a largura da 
banda para complementar as taxas de dados 
de banda larga. Uma rede Wi-Fi doméstica de 
qualidade melhora a satisfação do consumidor 
e reduz a causa de dispendiosas chamadas ao 
suporte técnico.

Video

IoT

Vídeos através do Wi-Fi
A conectividade sem fio é a escolha preferida 
para decodificadores, oferecendo flexibilidade 
de localização e sem cabos. Os assinantes que 
pagam por conteúdo premium UltraHD/ High 
Dynamic Range esperam que a qualidade do 
vídeo através do Wi-Fi seja a mesma que a dos 
decodificadores com fio.

Uma casa inteligente e ultra 
conectada
A complexidade da rede doméstica e o 
crescimento dos aplicativos domésticos para 
uma casa inteligente são uma oportunidade 
para os provedores de serviços simplificarem a 
vida dos seus clientes e expandirem suas 
ofertas de serviços residenciais.
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Uma arquitetura para a casa bem conectada, 
hoje
Não existe uma solução universal para habilitar uma casa 
conectada. É por isso que a CommScope projetou sua 
arquitetura em torno da qualidade, da experiência, ao mesmo 
tempo que oferece um conjunto completo de tecnologias e 
ofertas de gerenciamento, de ferramentas de 
autoatendimento para o consumidor e para apoiá-la. 
Oferecemos uma base sólida sobre a qual você pode construir 
redes domésticas confiáveis e de alto desempenho, fáceis de 
gerenciar e exclusivas para cada assinante, para melhorar a 
qualidade da experiência.

Soluções robustas projetadas para eficiência 
operacional
A CommScope desenvolveu uma variedade de ferramentas 
que simplificam e otimizam a implantação e o gerenciamento 
de uma melhor experiência de conexão. Com interfaces 
flexíveis e redes sem fio que se configuram praticamente por 
conta e virtualmente, ajudamos você a reduzir as 
complexidades e os custos operacionais da prestação de 
serviços. O firmware para o gateway da CommScope 9.x é 
uma plataforma madura e comprovada com mais de 17 anos 
de desenvolvimento e mais de 20 milhões de dispositivos 
implantados. Também trabalhamos com outras plataformas 
de software, como o RDK. Além de produtos prontos para 
vender, a CommScope oferece soluções personalizadas para 
os provedores de serviços de Nível 1, apoiados por um 
conjunto completo de serviços profissionais.

CA arquitetura da 
CommScope é projetada 
em torno da qualidade da 
experiência do 
consumidor.
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Sustentabilidade ambiental
O uso de plásticos reciclados e a redução do consumo de 
energia são apenas algumas das formas pelas quais a 
CommScope está abordando a sustentabilidade ambiental. 
Em 2019, a CommScope recebeu a classificação Ouro, o 
EcoVadis Corporate Social Responsibility (Responsabilidade 
Social Corporativa da EcoVadis), pelo quarto ano 
consecutivo.

Uma plataforma para novos serviços
O gateway tornou-se o centro da prestação de serviços a 
domicílio. Os gateways da CommScope são compatíveis com 
contêiners Docker® para simplificar e acelerar a introdução 
de novos aplicativos1, por exemplo, segurança aprimorada ou 
serviços para uma casa inteligente. Nossos gateways 
oferecem a opção de rádios IoT para dispositivos sem fio 
conectados.

Levando a segurança a um nível totalmente 
novo
A necessidade de segurança aumenta à medida que 
aumenta a conectividade e serviços mais sofisticados são 
implementados. A CommScope aplica nosso amplo 
conhecimento de técnicas de segurança do hardware e do 
software para proteger os dados, o conteúdo e integridade 
do hardware das atividades maliciosas, incluindo a assinatura 
de imagens do firmware e a autenticação de código baixado. 
Implantamos métodos de autenticação fortes, como o 
802.1x, para evitar roubo de serviços. Cada versão de 
software precisa passar pelo nosso conjunto abrangente de 
testes de segurança, que inclui mais de 2,8 milhões de 
verificações de segurança.

1 Depende da configuração da memória
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Wi-Fi confiável e de alto desempenho em 
toda a casa
O Wi-Fi se tornou o principal meio para conectar 
dispositivos de consumo à Internet. À medida que os 
provedores de serviços continuam oferecendo serviços de 
banda larga de alta velocidade, ficando cada vez mais claro 
que o desempenho do Wi-Fi é o fator determinante na 
experiência do consumidor. Quando o Wi-Fi não é confiável 
e de amplo alcance, ele causa a insatisfação do consumidor 
e aumenta os custos de suporte. Em uma pesquisa 
recente1, e 90% dos consumidores disseram que é 
importante ter internet de alta velocidade via Wi-Fi em 
todos os cômodos da casa.

Para os provedores de serviços, a solução do Wi-Fi 
gerenciado pelo HomeAssure® da CommScope é uma 
oportunidade de diferenciar seus serviços de banda larga 
enquanto reduz os custos de suporte e a insatisfação do 
cliente causados por um Wi-Fi não confiável.

PainéisAnálise na nuvem

Operações Centro de 
assistência 
e helpdesk 

Extensor Extensor

Gateway

Tamanho da Banda Larga em gigabits

Aplicativo do 
consumidor

Otimização 
do Wi-Fi  

Técnicos

1 ARRIS Connectivity and Entertainment Index Survey 2018 (Pesquisa do Índice de Conectividade e Entretenimento ARRIS 2018)
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Extensores e gateways certificados  
Os dispositivos com certificação Wi-Fi EasyMesh™ foram 
validados pela Wi-Fi Alliance para cumprir com a 
conformidade com o padrão Multi-AP (MAP). Os extensores 
e Gateways certificados funcionam juntos em uma rede Wi-
Fi de malha de vários provedores. Para provedores de 
serviços, isso ajuda o multiprovisionamento e abre a 
oportunidade de integrar e gerenciar extensores de varejo.

A CommScope foi fundamental no desenvolvimento do 
padrão MAP e está trabalhando para desenvolver a nova 
Versão 2. O extensor VAP4641 da CommScope foi o 
primeiro dispositivo certificado como Wi-Fi EasyMesh ™.

Os extensores Wi-Fi da CommScope incluem o X5, um 
extensor compacto com o Wi-Fi 6 4x4 de banda dupla.
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Cobertura aprimorada
Um gateway / roteador da CommScope com Wi-Fi de 
qualidade atende aos requisitos de cobertura na maioria das 
residências dos consumidores. Oferecemos opções de Wi-Fi 
6 tri-band e mostramos um gateway Wi-Fi 6E de 6 GHz. 
Para cobertura adicional, os assinantes podem adicionar 
extensores de rede, que são configurados automaticamente. 
Embora os extensores possam se conectar ao gateway 
residencial via Ethernet ou cabos coaxiais, o Wi-Fi costuma 
ser o método preferido para facilidade de instalação e 
flexibilidade de localização.

Maximize o desempenho do Wi-Fi
O funcionamento da rede residencial do ponto de acesso 
múltiplo é otimizado pelo software do Controlador de Rede 
Residencial da CommScope no gateway. Os recursos 
autônomos deste software inteligente incluem dispositivos 
de roteamento para o ponto de acesso Wi-Fi com o melhor 
sinal, ou para um ponto de acesso alternativo quando um 
ponto de acesso estiver congestionado. Garantindo que a 
"equidade de conexão" evite que dispositivos de baixo 
desempenho na extremidade da rede usem recursos Wi-Fi 
em excesso.

A Inspeção Profunda de Pacotes identifica os tipos de 
dispositivos e aplicativos. Essas informações são usadas 
para tomar decisões de roteamento, por exemplo, para 
priorizar a conectividade com um usuário que esteja 
assistindo a um vídeo da Netflix.

Fácil instalação automática
A instalação simples começa com o aplicativo do 
consumidor, que orienta o usuário durante o processo de 
instalação do extensor. A configuração do extensor é feita 
sem nenhuma ação adicional do consumidor. SSIDs e 
senhas do Wi-Fi são transferidos automaticamente do 
gateway para o extensor.

Um gateway/roteador da 
CommScope com Wi-Fi de 
qualidade atende aos requisitos 
de cobertura na maioria das 
residências.



Soluções de telecomunicações em  redes residenciais 9

Permita que os consumidores tirem o melhor 
proveito do seu Wi-Fi
Os usuários finais podem gerenciar facilmente sua própria 
rede com uma seleção de ferramentas que se adaptem a 
eles, como o aplicativo do consumidor da CommScope, o 
portal da web ou o controle de voz. As tarefas úteis que 
ajudam os consumidores incluem:

· Visualização dos SSIDs, senhas, topologia de rede, status
e uso de dados dos dispositivos conectados.

· Configurações de acesso dos convidados e controle dos
pais que limitam o uso da Internet por crianças.

· Medição de sinal do Wi-Fi para mapear a cobertura Wi-Fi
residencial e identificar se há necessidade de um
extensor Wi-Fi, e onde se faz necessário.

· Avaliar o desempenho do Wi-Fi e da amplitude da banda
em um teste de velocidade em duas etapas

Menos custos de suporte 
A solução Wi-Fi doméstica da CommScope oferece um 
Wi-Fi inteligente que "simplesmente funciona " e é fácil 
de instalar e gerenciar, reduzindo as chamadas para o 
centro de assistência ou suporte técnico.



Soluções de telecomunicações em  redes residenciais 10

Soluções da CommScope para 
residências bem conectadas

A CommScope desenvolveu uma gama de produtos que inclui modems, 
roteadores, gateways de voz residenciais e extensores de rede para 
ajudá-lo a fornecer serviços de Gigabits com qualidade e desempenho, 
sem importar quais serviços oferecidos, nem a forma ou como seus 
assinantes se conectam.
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Gateways PON de 10 Gbps de alto 
desempenho
A família de gateways de alto desempenho NVG578S 
oferece uma maneira rentável para que os provedores de 
serviços implementem serviços de banda larga sob o GPON 
de 2,5 Gbps existente, enquanto oferece uma migração fácil 
e rápida para XG-PON ou XGSPON usando um módulo SFP 
instalável no local. Para os provedores de serviços que 
procuram oferecer serviços de Wi-Fi líderes de mercado, há a 
opção do Wi-Fi 6 (802.11ax) tri-band (2,4 GHz, 5 GHz / 5 
GHz) e Wi-Fi gerenciado para toda a casa.

Características

· Ótica GPON integrada de 2,5 Gbps (opcional)
· Atualizável por meio de um módulo SFP + plugável de design pequeno para XG-PON de 10/2,5

Gbps ou XGS-PON de 10/10 Gbps
· Porta Ethernet WAN: 10 Gbps
· Opções tri-band de Wi-Fi 5 e Wi-Fi 6 de alto desempenho
· Compatibilidade de suporte para contêineres Docker para acelerar a implantação de aplicativos
· Serviço de linha telefônica principal como o VoIP
· 1 porta USB 3.0
· Suporte opcional de hardware e de software para IoT, incluindo rádios Zigbee®, DECT ULE e

Bluetooth® LE

Funcionalidades
· Desempenho de transferência de WAN para LAN de até 10 Gbps
· Gerenciamento remoto TR-069 / TR-098 NVG578S
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Gateways GPON
Para provedores de serviços que procuram um gateway 
de 2,5 / 1,25 Gbps com custo acessível e suporte para 
LAN Ethernet Wi-Fi de 6 e de 2,5 Gbps, o NVG578LX é 
o ideal.

Características

· Ótica GPON integrada de 2.5 Gbps
· Wi-Fi 6 de banda dupla
· Porta Ethernet de 1x2,5 Gbps (WAN / LAN), portas Ethernet 3x1 Gbps (LAN)
· Compatibilidade de suporte para contêineres Docker para acelerar a implantação

de aplicativos (dependendo da configuração da memória)
· 2x em serviço linha telefônica VoIP como principal
· 1 Porta USB 3.0

Funcionalidades
· Gerenciamento remoto TR-069 / TR-098

NVG578LX
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Gateways de acesso sem fio fixos
O acesso fixo e sem fio pode ser uma alternativa rentável às 
conexões com fio para serviços de banda larga do mercado 
massivo em áreas urbanas e suburbanas. As gateways 
residenciais internas instaladas pelo consumidor fornecem 
um caso de negócios bastante sólido e uma boa 
experiência para o cliente.

A gama de gateways de alto desempenho da CommScope 
NVG558 é compatível e oferece suporte aos serviços de 
voz, vídeo, dados e IoT por LTE, CBRS de 3,5 GHz (Citizens 
Broadband Radio Service/ Serviço de Rádio de Banda Larga 
para Cidadãos) e sub-6 GHz 5G NR. Os produtos MmWave 
5G estão em desenvolvimento.

Para uma melhor conectividade do Wi-Fi da sua classe, há a 
opção de Wi-Fi 6 tri-band simultâneo (2,4 GHz, 5 GHz / 5 
GHz) e Wi-Fi gerenciado para toda a casa.
Características

· 4G LTE Cat 16 e superior, CBRS WAN com antenas internas
· Opções de NR 5G sub-6 GHz
· Wi-Fi de alto desempenho, incluindo opção de Wi-Fi 5 ou de Wi-Fi 6, opções tri-band
· Compatibilidade de suporte para contêineres Docker para acelerar a implantação de

aplicativos

Funcionalidades
· Serviço de linha telefônica VoIP como principal
· Gerenciamento remoto TR-069 / TR-098
· 2 portas USB 3.0

Opções

NVG558

· Antenas externas opcionais
· Opção futura para acesso mmWave 5G NR
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Gateways residenciais VDSL flexíveis
Os gateways residenciais NVG448X da CommScope 
permitem que você forneça vídeo robusto e dados de alta 
velocidade em linhas telefônicas de cobre de maneira 
econômica. Os gateways podem se conectar a um ONT de 
fibra externa ou conversor de mídia Ethernet ativa por meio 
de uma porta WAN Gigabit Ethernet.

Características

· VDSL2, ADSL2+
· Porta Ethernet WAN para modem externo
· Compatível com triple play (voz, vídeo e dados) e com dual-play (vídeo e dados)
· Wi-Fi 6 simultâneo em 2,4 GHz e 5 GHz
· Funciona como uma plataforma de serviços convergentes de alto desempenho
· Compatibilidade e suporte com contêineres Docker, para acelerar a implantação de

aplicativos

Funcionalidades
· Vídeo IPTV
· Quatro portas Gigabit Ethernet para redes residenciais de alta velocidade
· Gerenciamento remoto TR-069 / TR-098
· O solicitante de WAN 802.1x simplifica a autenticação CPE

NVG448X
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Gateways Ethernet residenciais
O NVG568LX é ideal para conexões Ethernet ativas ou para 
seu uso com fibra ONT / ONU separada.

Características

· Compatível com o triple play (voz, vídeo e dados)
· Porta WAN Ethernet de 2,5 Gbps
· Wi-Fi 6 simultâneo em 2,4 GHz e 5 GHz
· Compatibilidade e suporte de contêineres Docker para acelerar a implantação de

aplicativos (dependendo da configuração de memória)

Funcionalidades
· Vídeo IPTV
· Três portas Gigabit Ethernet para redes residenciais de alta

velocidade
· Gerenciamento remoto TR-069 / TR-098
· O solicitante de WAN 802.1x simplifica a autenticação CPE
· Serviço de linha telefônica como principal VoIP

Opções
· Substitui 2,5 Gbps WAN / LAN por uma porta de 1 Gbps

NVG568LX
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Extensores de rede potentes
Com uma linha diversificada de extensores de rede, a 
CommScope permite estender o alcance e o desempenho da 
conectividade segura para oferecer ofertas de serviço aos 
cantos mais remotos das instalações de todos os clientes.
O uso de Wi-Fi para conectar o extensor novamente ao 
gateway oferece mais flexibilidade de direcionamento e evita 
a necessidade de passar cabos pela casa.

Os extensores Wi-Fi da CommScope criam uma rede 
doméstica exclusiva, de alto desempenho e auto otimizada. 
Eles são fáceis de instalar; são configurados automaticamente 
no gateway residencial.

Nossos extensores de alta potência são projetados para 
fornecer cobertura com o número mínimo de dispositivos 
para custos mais baixos e facilidade de suporte. O Extensor 
X5  da CommScope oferece suporte compatível ao Wi-Fi 6 de 
banda dupla. O VAP4641 oferece a flexibilidade de instalação 
de desktop ou plug-in e foi o primeiro dispositivo certificado 
Wi-Fi EasyMesh ™ do mundo.

Os clientes com gateways herdadas ou de terceiros que não 
podem ser atualizados por meio de software, podem se 
beneficiar da cobertura por toda a casa usando um extensor 
adicional para ser o controlador na rede em malha.

X5

VAP4641
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O portfólio interno da CommScope
XGS-PON, XG-PON, GPON gateways

Modelo
GPON 
2.5/1.25 Gbps

 XG-PON 
10/2.5 Gbps

XGS-PON 
10/10 Gbps

Outra WAN 5 GHz Wi-Fi 2.4 GHz Wi-Fi LAN USB/MoCA VoIP

NVG578LX E Integrado 1 GbE or 2.5 GbE 4x4 802.11ax 3x3 802.11x 3x1 GbE
1x USB 3.0 
Opcional 
MoCA2.5

Y

NVG578S E Integrado e opcional Y SFP+ Y SFP+ Y up to 10 GbE
4x4 802.11n o 
802.11ax

4x1 GbE mais 
uma porta
até 10G*

1x USB 3.0 Y

Gateways de aces so fix o sem fio

Modelo LTE antennas Outra WAN 2.4 GHz Wi-Fi LAN USB/MoCA VoIP

NVG558

LTE

4G LTE até a cat 12, CBRS 
opçao 5G sub-6 GHz 

Interna, opcional
antenas, extrenas

1 GbE, 2.5 GbE ou 5 GbE
4x4 802.11n or 
4x4 802.11ax

4 GbE 1x USB 3.0 Opcional

Gateways xDSL 

Model ADSL2+ VDSL2 Outra WAN 2.4 GHz Wi-Fi LAN USB/MoCA VoIP

NVG448X Y Y 1 GbE 2x2 802.11ax 4x1 GbE 1x USB 3.0 Opcional

Gateways Ethernet 

Modelo WAN 2.4 GHz Wi-Fi LAN USB/MoCA VoIP

NVG568LX 1 GbE or 2.5 GbE 3x3 802.11ax 3 GbE 1x USB 3.0 Y

Extenseros de Wi-Fi 

Modelo Forma configuraçao Wi-Fi  

4x4 802.11ac or 
802.11ax banda dupla 
ou banda ùnica

5 GHz Wi-Fi

4x4 802.11ac or 
802.11ax banda dupla 
ou banda única

5 GHz Wi-Fi

4x4 802.11ax

5 GHz Wi-Fi

4x4 802.11ax

5 GHz Wi-Fi 2.4 GHz Wi-Fi LAN 

X5 Escritório/Desktop
Banda dupla 
concorrente 4x4 802.11ax 2x2 802.11ax 2x1 GbE

VAP4641 Plugue / Escritorio/Desktop Dual-band concurrent 4x4 802.11ac 2x2 802.11n 1x1 GbE

https://www.commscope.com/product-type/broadband-video-devices/broadband-devices/passive-optical-network-pon-gateways/nvg578/
https://www.commscope.com/solutions/in-home-service-delivery/fixed-wireless-access
https://www.commscope.com/product-type/broadband-video-devices/broadband-devices/wi-fi-extenders/x5042/
https://www.commscope.com/product-type/broadband-video-devices/broadband-devices/wi-fi-extenders/vap4641/?utm_source=arris&utm_medium=redirect


A CommScope desafia os limites da tecnologia de 
comunicação com ideias inovadoras e descobertas 
revolucionárias que levam a grandes realizações humanas. 
Colaboramos com nossos clientes e sócios para projetar, criar e 
construir as redes mais avançadas do mundo. É nossa paixão 
e compromisso identificar a próxima oportunidade e tornar um 
amanhã melhor em uma realidade. Descubra mais em 
commscope.com.

commscope.com
Visite nosso site ou entre em contato com o representante local da CommScope para obter mais informações.
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