První ultralevné Sigfox moduly pro IoT
pomůžou masovému nasazení na trhu
Praha, 9. listopadu 2016 - Sigfox přední poskytovatel služeb a komunikačních řešení v oblasti
Internetu věcí oznámil příchod prvních ultralevných komunikačních modulů. Společně se svými
partnery vyvinul moduly, které budou mít na evropském, blízkovýchodním a africkém trhu cenu
blízkou 2 USD.
Podle Sigfoxu je příchod těchto superlevných modulů doslova počátkem revoluce na trhu v aplikaci
technologických řešení IoT. Jsou totiž až 20x levnější, než zařízení pracující v pásmu LTE, a 5x
levnější, než jakákoli konkurenční technologie.
Trh má nyní potenciál růst každoročně o 90 % a odhady hovoří o celkové hodnotě přes 24,5 mld.
dolarů v roce 2021.

"Na Sigfox se těším a vidím obrovské možnosti téhle technologie a velké množství příležitostí. Je
pokročilá, dostatečně propracovaná a s již existujícím zázemím. Nové, levné a dostupné
komunikační moduly je přesně to, co pomůže Sigfox pořádně nastartovat a udělat z něj pro některé
scénáře technologii první volby." říká o milníku publicista, vývojář a popularizátor Internetu věcí
Martin Malý.
“Hardwarových řešení ve formě čipů a modulů pro síť Sigfox dnes existuje již velké množství. Tyto
nové moduly však dále rozšiřují možnosti výběru a umožňují jednodušší implementaci radiové
komunikace i do cenově velmi citlivých projektů.” doplňuje HW vývojář, programátor a business
development manager společnosti SimpleCell Networks Tomáš Poláček.
zdroj: http://www.sigfox.com/en/press/sigfox-s-ecosystem-delivers-world-s-first-ultra-low-cost-modules-tofuel-internet-of-things

více informací hledejte na:
https://www.simplecell.eu/nove-ultralevne-moduly-pro-sit-sigfox/
O SimpleCell
SimpleCell Networks a.s. je prvním českým veřejným mobilním operátorem sítě určené pro Internet věcí. Tuto
síť začal budovat ve spolupráci s T-Mobile a je založena na globální sítí SIGFOX, která funguje ve 24 zemích
světa se. S její pomocí mohou být do Internetu věcí zapojena různorodá zařízení a senzory za příznivých
cenových podmínek. Cílem je umožnit masové nasazení milionů zařízení v České republice. Napomáhá tomu i
jednoduché programátorské rozhraní, s jehož pomocí lze zařízení integrovat do podnikových systémů v řádu
hodin.
Více informací na www.simplecell.eu, případně na @simplecelleu na Twitteru i na Stránce SimpleCell na
Facebooku.
O Sigfox
SIGFOX je světovým vedoucím poskytovatelem konektivity pro Internet věcí. Síť doplňuje existující
vysokorychlostní připojení systémem pro jednoduchý, hospodárný, energeticky úsporný oboustranný přenos
malých objemů dat na velkou vzdálenost a odstraňuje tak bariéry širšího rozšíření IoT řešení. Zařízení se
SIGFOX komunikací vydrží pracovat na bateriích mnoho let. V současné době funguje síť ve 13 evropských
zemích a obsluhuje přes 7 milionů zařízení. SIGFOX je dnes jediným komerčně dostupným řešením
garantujícím vysokou úroveň služby a spolehlivosti v mezinárodním měřítku. Sídlo společnosti je ve Francii s
pobočkami v Bostonu, Dubai, Madridu, San Franciscu a Singapuru.
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