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Introdução

Este original alista as frequências que disponíveis você pode configurar no final do cabeçalho
(uBR7200) para o produto (P2MP) point-to-multipoint nas faixas do Unlicensed National
Information Infrastructure (UNII) e do Microwave Multipoint Distribution System (MMDS). A
finalidade é fornecer uma folha de reference rápida que mostre todas as frequências disponíveis.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Redes Wireless●

Utilização da linha de comando●

A fim executar as tarefas neste original, você deve ter privilegiado o acesso EXEC (“permitido”) no
roteador.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

O uBR7223, uBR7246, Produtos do uBR7246VXR●

Alguma versão do software de Cisco IOS® que apoia o Sem fio fixo P2MP●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos usados neste original começaram com uma
configuração cancelada (do padrão). Se sua rede está viva, certifique-se de que você
compreende o impacto potencial do comando any.



   

Convenções

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre
convenções de documentos.

Faixas de freqüência UNII:

BAND A

Low - 5730000, 5733000, 5736000, 5739000, 5742000, 5745000, 5748000

High - 5778000, 5781000, 5784000, 5787000, 5790000, 5793000, 5796000

BAND B

Low - 5754000, 5757000, 5760000, 5763000, 5766000, 5769000, 5772000

High - 5802000, 5805000, 5808000, 5811000, 5814000, 5817000, 5820000

Bandas de frequência MMDS (Estados Unidos somente)

2503000, 2509000, 2515000, 2521000, 2527000, 2533000, 2539000, 2545000,

2551000, 2557000, 2563000, 2569000, 2575000, 2581000, 2587000, 2593000,

2599000, 2605000, 2611000, 2617000, 2623000, 2629000, 2635000, 2641000,

2647000, 2653000, 2659000, 2665000, 2671000, 2677000, 2683000

Note: Determine que plano da faixa o duplexor apoia, porque este dita qual destas frequências
você pode se usar.

Informações Relacionadas

Página de suporte dos produtos Wireless●

Página de suporte da tecnologia Wireless●

Suporte técnico & documentação - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/tsd_products_support_category_home.html?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk722/tsd_technology_support_category_home.html?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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