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CDMA w Plusie

 Fakty :

 zakup spółki Nordisk Polska przez Polkomtel

 Koncesja na częstotliwość 410 Mhz

 Oferta Plusa na bazie CDMA :

 Internet CDMA w Plusie - usługa dostępu do internetu oferowana w 

rejonach, w których do tej pory nie była dostępna szybka transmisja 

danych (3G)

 Cyfrowy System Łączności Dyspozytorskiej - rekomendowany dla 

klientów sektora publicznego (np. energetyka, służby mundurowe, 

ratownicze, przemysł wydobywczy itd..)

http://portalplusa/Kontakt/Galeria/Galeria/Nauka i technologia/54051.JPG


Co to jest CDMA ?

• Code Division Multiple Access – technologia budowy sieci 

komórkowej, wykorzystująca inny niż w GSM i UMTS sposób dostępu 

do usług ( inna organizacja części radiowej systemu )

– początkowo technologia znalazła zastosowanie w wojskowych 

systemach łączności w USA, a następnie w cywilnych sieciach 

komórkowych zwanych ogólnie CDMA 2000

– system CDMA obecny jest w wielu sieciach komórkowych na całym 

świecie 

http://portalplusa/Kontakt/Galeria/Galeria/Nauka i technologia/54011.JPG
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Atuty technologii CDMA

 Wielkim atutem CDMA jest bardzo duże pokrycie terenu

 CDMA budujemy na terenach nisko zurbanizowanych gdzie :

 budowa sieci 3G na paśmie 2100 jest nieefektywna

 sieć 2G daje niesatysfakcjonujące parametry (niskie prędkości)

GSM 900CDMA GSM 1800 3G 2100

zasięg > 20 km od nadajnika zasięg do 10 km

od nadajnika

zasięg do 4 km

od nadajnika

zasięg do 3 km

od nadajnika
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Dlaczego CDMA w ofercie Plusa?

 Niskie „nasycenie” internetu w mniejszych miastach i na wsiach

 Poza miastami Plus posiada główne EDGE/GPRS z wolniejszą transmisją

47% 46%
51%

56%
60%

34%

poniżej 20tyś. 
Mieszkańców

20-99tyś. 100-199tyś. 200–499tyś. 500 tyś i 
więcej

Wieś

% gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu w Polsce:

http://portalplusa/Kontakt/Galeria/Galeria/Nauka i technologia/54021.JPG


Internet CDMA w Plusie
To uzupełnienie oferty internetu tam gdzie nie ma naziemnej 

infrastruktury telekomunikacyjnej bądź sieć mobilna nie spełnia 

oczekiwań 

=> CDMA pobieranie danych z prędkością do 3,1 Mbit/s

3G (UMTS / HSPA)

60% pokrycia

2G (GSM / GPRS/EDGE) 

99 ,9 % pokrycia
do 236,8 kbps

do 21 Mbps

do 3,1 Mbps
CDMA 

95% pokrycia

duże miasta średnie miejscowości wsie
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Obecny zasięg internetu w Plusie w technologiach 3G i 2G
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Zasięg internetu w technologii CDMA na koniec 2011 

zasięg outdoor

zasięg indoor

zasięg indoor miejski
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Oferta internetu CDMA w Plusie 

 Prosta konstrukcja
3 plany taryfowe

 Bez limitów 24-9:00 bez 

dodatkowych opłat zniesiony 

limity danych

 „Weź na próbę”
możliwość przetestowania 

usługi przez 7 dni



Modem DGT CT-680 USB

• Transmisja danych EvDO

Rev A

• Obracane złącze USB

• Antena zewnętrzna

• iPM CDMA

• Zero CD

Modem AnyData

ADU-520L USB

• Transmisja danych 

EvDO Rev A

• Obracane złącze USB

• Antena zewnętrzna

• iPM CDMA

• Zero CD

Router Axesstel

MV 410LR

• Transmisja danych EvDO Rev

A

• Ethernet 4 gniazda RJ45; 

10/100 Mb/s

• WLAN 802.11. b/g

• Dwie anteny zewnętrzne 

CDMA

• Dwie anteny zewnętrzne WiFi

• Lokalne zarządzanie za 

pomocą przeglądarki
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Modemy i router



Zapraszamy do korzystania 

szybki internet poza miastami


