
TracPhone V3hts
®

O VSAT marítimo ultracompacto  
mais rápido e mais leve do mundo



O novíssimo Modem Integrado 
CommBox™ (ICM)

O poderoso ICM, com seu modem de alto desempenho, 
adaptador de Voz sobre IP (VoIP), um versátil software de 
gerenciamento de rede com roteamento de menor custo 
e Wi-Fi e Ethernet integrados é a unidade aerodinâmica 
completa e integrada do TracPhone V3hts.

A rede marítima mais avançada 
disponível
O TracPhone V3hts, juntamente com a rede mini-VSAT 
Broadbandsm  HTS da KVH, oferece velocidade e cobertura 
incomparáveis usando os novos satélites de alta capacidade 
(HTS) da próxima geração da Intelsat e capacidade adicional 
do SKY Perfect JSAT, todos integrados à plataforma marítima 
Intelsat Flex.

Apresentando o VSAT marítimo  
ultracompacto mais rápido e mais leve  
do mundo - o TracPhone V3hts da KVH

Otimize a eficiência, a lucratividade e a moral da tripulação com o TracPhone 
V3hts, o sistema VSAT marítimo de 37 cm de Banda Ku para aproveitar ao 
máximo seu tempo no mar. O TracPhone V3hts oferece velocidade incomparável 
e o poder de ir mais longe e mais rápido do que nunca com conexões globais via 
rede mini-VSAT Broadbandsm  HTS. Agora você e sua tripulação podem curtir 
a mesma experiência de conectividade como se estivesse em terra firme com a 
KVH, a principal fornecedora de comunicações VSAT marítimas.*

A velocidade e a potência de todas as conexões indispensáveis a bordo

O TracPhone V3hts supera as principais antenas concorrentes de Banda Ku de 
60 a 85 cm e define o novo padrão em comunicações marítimas por satélite. 
Ultracompacto com 37 cm, leve e repleto de poder, o TracPhone V3hts facilita 
a conexão entre você e sua tripulação com o escritório principal, bate-papo 
via WhatsApp™, obtém a previsão do tempo e informações de cartas náuticas, 
navega na Internet, verifica e-mails, faz streaming de conteúdo em alta definição 

e muito mais. 

Esta solução SATCOM de ponta a ponta fornece:

mini-VSAT® Manager - criando 
confiança através do controle

O conjunto de ferramentas mini-VSAT Manager do portal 
seguro myKVH™ fornece informações e controle valiosos 
sobre o uso de dados para gerenciar o uso operacional e 

da tripulação.

Para saber mais ou encontrar um revendedor, visite kvh.com/minimighty

     Uma antena robusta com estabilização e rastreamento de alto desempenho  

      Uma solução ideal para navios menores ou como um VSAT reserva de fluxo 
      rápido para embarcações comerciais maiores

      Velocidades de dados muito rápidas: 5 Mbps/2 Mbps (download/upload)            

            As velocidades máximas são mais que o dobro da velocidade de download
            e mais de 15 vezes a velocidade de upload do TracPhone V3ip da KVH

   Planos de tempo de antena medidos que cabem no seu bolso e fornecem:         

         As velocidades de rede mais rápidas disponíveis em todos os momentos         

        Pacotes de dados mensais projetados para atender às suas necessidades

        Opções flexíveis para mudar de planos ou suspender temporariamente o
         serviço

*Requer suporte a chamadas Wi-Fi através do seu provedor de serviços de 

telefone celular

A nova rede HTS da KVH com cobertura 
de 272 milhões de quilômetros quadrados 
(105 milhões de milhas quadradas)

Uma rede global de alta velocidade que 
fornece velocidades tão rápidas quanto 
5/2 Mbps (download/upload) na área de 
cobertura do TracPhone V3hts

Maior resiliência às intempéries e à 
chuva que os serviços da banda Ka, para 
que você esteja conectado quando mais 
precisar

Firewall avançado no nível da rede com 
gerenciamento automatizado de ameaças 
para fornecer segurança adicional; além 
disso, o ICM da antena inclui o premiado 
programa de treinamento “Cibersegurança 
no Mar” da Videotel™

Comutação rápida e automática 
entre as redes do mundo inteiro, feixes 
redundantes, garantindo sempre 
comunicações perfeitas e confiáveis 
aonde quer que você vá

Serviço VoIP com prioridade para 
qualidade de chamada excepcional: nítida 
e cristalina. O sistema também suporta 
chamadas Wi-Fi através de telefones 
celulares compatíveis*

mini é poderoso

* Fonte: Euroconsult, 2020, participação de mercado de unidades VSAT

As ferramentas de alocação de dados permitem 
atribuir cotas de dados diárias, semanais ou mensais 
para cada um dos tripulantes ou operações, ajudando 
você a permanecer dentro do seu plano mensal.

Use a modelagem de dados integrada para limitar 
o uso de dados indesejado em segundo plano por 
atualizações ou protocolos de software como Apple 
iCloud, Google Drive ou Dropbox.

Configure e receba alertas de uso e consulte relatórios 
detalhados de uso diário e mensal para manter-se 
atualizado sobre o consumo mensal de dados.

Visualize os dados do rastreamento da posição de 
embarcações de até um ano, atualizados a cada 90 
segundos.
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BR
_T

ra
cP

ho
ne

_V
3H

TS
_C

om
m

er
ci

al
_K

U
_1

02
0_

PO

Revendedor/Distribuidor:

Leve o melhor a bordo com a KVH 
Escolhidos pelas principais frotas marítimas comerciais, juntamente com navios 
militares e governamentais em todo o mundo, os produtos TracPhone e TracVision® da 
KVH são usados com confiabilidade para operações fundamentais aos negócios. Com 
mais de 200.000 antenas em movimento instaladas em todo o mundo, a KVH forneceu 
mais comunicação por satélite e sistemas de antena de TV para aplicações móveis do 
que qualquer outro fabricante. Quando você escolhe a KVH, você escolhe o melhor!

Fique conectado com o suporte global da KVH
KVH OneCare™

Nosso programa de suporte global protege seu investimento em VSAT e ajuda você a ganhar vantagem competitiva. 
Com o KVH OneCare, você desfruta da mais abrangente gama de serviços do setor marítimo, incluindo:

        Engenharia de Aplicativos, Implantação de Soluções e Suporte Operacional durante a vida útil do seu produto

        Garantia de 2 anos para peças e mão de obra, juntamente com a opção de cobertura de garantia estendida de 

        até 5 anos

Monitoramento Proativo

Todo sistema da série TracPhone HTS reporta diariamente mais de 150 parâmetros de desempenho e integridade 
para ajudar a otimizar o desempenho do seu sistema para que você tenha uma experiência de conectividade 
premium. 

Mapa de Cobertura do TracPhone V3hts

Cobertura Atual

Cobertura Futura 
Antecipada

O TracPhone V3hts é uma 
antena estabilizada de 2 eixos 
que não oferece cobertura 
em áreas onde o satélite está 
diretamente acima da antena.


