
Série TracPhone® HTS
A revolução de alta velocidade 

nas comunicações marítimas



A rede marítima mais 
avançada que existe
Nossa rede HTS oferece vantagens fundamentais para 
as operações da sua frota e conexões da tripulação, 
incluindo:

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

A rede HTS gerenciada mais avançada, 
com 272 milhões de quilômetros quadrados 
(105 milhões de milhas quadradas) da VSAT 
da KVH em banda Ku líder do setor, além 
da cobertura de banda C com o 

Uma rede global de alta velocidade que 
fornece velocidades incrivelmente rápidas: 
20 Mbps de download e 3 Mbps de upload 
com o TracPhone V11HTS, e 10 Mbps 
de download e 3 Mbps de upload com o 
TracPhone V7HTS*

Maior resiliência às intempéries e à 
interrupção por chuva do que os serviços 
da banda Ka 

Programa de Segurança Cibernética 
em 6 níveis, incluindo firewall avançado 
em nível de rede com gerenciamento 
automatizado de ameaças para dar ainda 
mais segurança; além disso, todos os 
sistemas já vêm com o premiado programa 
de treinamento “Segurança Cibernética 
no Mar” da Videotel™ para ajudar aos 
marinheiros a reduzirem o risco relativo ao 
comportamento humano

Comutação rápida e automática entre 
os feixes redundantes da rede em todo 
o mundo, para comunicações perfeitas e 
confiáveis aonde quer que você vá

Serviço de voz prioritário e cristalino 
para qualidade excepcional de chamadas. 
Todos os sistemas também suportam 
chamadas Wi-Fi através de telefones 
celulares compatíveis* 

*As taxas de dados são as máximas do plano de taxas e podem variar em diferentes regiões e sob diferentes condições   †Fonte: Euroconsult, 2019, participação de mercado de unidades VSAT 

Sistemas de canal duplo de alta 
velocidade

O TracPhone V7hts e o TracPhone V11hts oferecem 
velocidade incomparável usando os novos satélites de 
alto desempenho (HTS) de última geração da Intelsat 
e capacidade adicional do SKY Perfect JSAT, todos 
integrados à plataforma Marítima Flex da Intelsat. A 
configuração exclusiva de canal duplo fornece alta 
velocidade e canais de dados de uso ilimitado para 
melhor atender às suas necessidades operacionais e 

da tripulação.

Equipamento premium e cobertura 
global contínua

O TracPhone V7hts e o TracPhone V11hts são antenas 
de última geração, com confiabilidade e rastreamento 
excepcionais, mesmo em mar revolto. O software 
sofisticado fornece gerenciamento e controles de 
dados versáteis. Além disso, o TracPhone V11hts 
possui um design exclusivo de banda Ku/C dupla 
com comutação automática para oferecer cobertura 
global expandida, incluindo latitudes norte e sul 
e conectividade superior, mesmo em condições 

climáticas extremas.

Solução Power of One™

Juntamente com o suporte 24/7/365 em mais de 3.500 
portos do planeta, os planos de tempo de antena 
mais flexíveis e o melhor conteúdo operacional e 
de entretenimento do setor, a série TracPhone HTS 
faz parte da solução de comunicações marítimas 
perfeitamente integrada da KVH, que ajuda a melhorar 
as operações e torna as tripulações mais seguras e 
produtivas. Essa é a Vantagem da KVH.

Novo! TracPhone V11hts  
Antena de banda Ku/C de 1,1 m
20/3 Mbps (download/upload)*

TracPhone V7hts  
Antena de banda Ku de 60 cm 
10/3 Mbps (download/upload)*

Velocidades  
Impressionantes

Um canal de dados de alta 
velocidade, perfeito para atividades 
como videoconferência, navegação 

na web, streaming e muito mais

Preços Acessíveis
Novas opções flexíveis de 

tempo de conexão para atender 
às necessidades de qualquer 
tamanho ou tipo de operação 

marítima comercial

Uso Ilimitado
Um canal de dados de uso 
ilimitado que oferece uma 
variedade de planos com 

diferentes velocidades para a 
Internet das Coisas, atualizações, 

uso da tripulação e muito mais

+ +

Trazido a você pela rede VSAT nº 1 marítima –  
KVH mini-VSAT Broadbandsm 

†

Série TracPhone HTS – Transformando o 
setor marítimo através de alta velocidade e  
cobertura expandida
Impulsione a lucratividade, aumente a eficiência e melhore o bem-estar da tripulação 
com a moderna série TracPhone HTS da KVH. Aproveitando nossa rede mundial de 
alta velocidade e fornecendo cobertura global expandida, o TracPhone V7hts e o novo 
TracPhone V11hts oferecem os mais recentes avanços da KVH em comunicações marítimas 
por satélite e desempenho para proporcionar tudo o que você deseja em um único pacote: 



Rastreamento de navios

Visualize o uso detalhado de dados por categoria de aplicativo

TracPhone V11hts

O motor que comanda tudo
O Modem CommBox Integrado (ICM), com seu modem de alta  
produtividade, adaptador de Voz sobre IP (VoIP), o versátil software de  
gerenciamento de rede CommBox™ e Wi-Fi e Ethernet integrados, é a unidade aerodinâmica completa e 
simplificada que comanda a série TracPhone HTS. Sua interface fácil de usar permite operar e configurar 
facilmente o sistema.

TracPhone V7hts

O premiado TracPhone V7hts da KVH fornece a velocidade e a 
cobertura inabaláveis dos marítimos em todo o mundo para ajudá-los 
a gerenciar seus negócios no mar. Com 60 cm, esta antena robusta 
de qualidade marítima supera os principais sistemas concorrentes 
de banda Ku de 1 metro para fornecer os serviços essenciais que 
conectam embarcações e tripulação ao resto do mundo.

O TracPhone V11hts define um novo padrão em comunicações 
marítimas. A 20 Mbps, oferece as velocidades mais rápidas,  
serviços redundantes de banda Ku/C e ampla cobertura  
expandida. Com sua tecnologia avançada, design robusto e  
recepção superior em condições climáticas extremas, o  
TracPhone V11hts atende às exigentes expectativas dos  
marítimos em todo o mundo.

Canais duplos, uma solução poderosa
Obtenha a velocidade e controle que seus negócios exigem com a configuração de canal duplo exclusiva da KVH 
que oferece um canal de dados de alta velocidade e outro de uso ilimitado simultaneamente por meio de planos 
híbridos de tempo de antena.

NOVO!

Confiabilidade através do controle 
Desfrute de visibilidade e controle completos sobre o uso de dados operacionais e da tripulação, graças ao  
seguro portal myKVH™ e ao conjunto de ferramentas do mini-VSAT Manager:

     Visualize relatórios detalhados de consumo diário e mensal de 
dados e como esses dados estão sendo usados

     Controle o uso não intencional de dados em segundo plano por 
protocolos como Apple iCloud®, Google Drive e Dropbox  
com modelagem de dados incorporada 

     Atribua cotas de dados diárias / semanais / mensais para  
usuários individuais – ou para o navio como um todo –  
para ajudar você a permanecer dentro do seu plano de  
dados mensal

 Configure e receba alertas de uso 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

Agilidade incomparável para sua frota
Ambos os sistemas estão disponíveis com o AgilePlans®, o produto Connectivity as a Service da KVH. Essa 
assinatura mensal sem compromisso e que cabe no seu bolso oferece tudo o que você precisa para conectividade 
da frota e recrutamento, retenção e bem-estar da tripulação. kvh.com/agileplans kvh.com/agileplans

Veja as especificações completas do produto: kvh.com/v7htsspecs

Use AMBOS para oferecer a melhor experiência para o pessoal de operações e tripulação!

O Mais Rápido e Ilimitado do Mercado 
Planos de até 8/2 Mbps (download/upload)

A Maior Velocidade do Mercado
Planos rápidos de verdade até 20/3 Mbps (down/up)

Ferramentas simples para controlar o uso de dados      

Todos os planos oferecem velocidades de rede mais  
rápidas  

Ideal para: videoconferência, bate-papo por vídeo (por 
exemplo, via WhatsApp™ ou Skype), telemedicina, 
navegação na web, câmeras de segurança, 
transmissão de arquivos sob demanda, streaming de 
vídeo e música, uso alocado para tripulação

Planos com diferentes velocidades para atender a todas 
as necessidades

Preço mensal fixo – sem excedentes 

Ideal para: transferência de dados da Internet das 
Coisas, e-mail, atualizações de software, mensagens 
instantâneas (por exemplo, WhatsApp), transmissão 
automatizada de arquivos, redes sociais, atualizações 
climáticas, VPN, uso não alocado da tripulação 

+

Veja as especificações completas do produto:  kvh.com/v11htsspecs



Aprimorando as operações e o bem-estar da tripulação 
com conteúdo premium do IP-MobileCast™ da KVH 
O TracPhone V7hts e o TracPhone V11hts são totalmente compatíveis com o serviço de fornecimento de conteúdo 
IP-MobileCast da KVH. Este serviço opcional permite que sua embarcação receba até 500 GB por mês de 
conteúdo multicast da gama de serviços da KVH, incluindo:

Operações

O IP-MobileCast fornece novos dados e as atualizações 
mais recentes de nossos parceiros do setor para previsão 
do tempo, planejamento de viagens, atualizações de 
cartas náuticas ECDIS e treinamento via FORECASTlink, 
CHARTlink e TRAININGlink. O YOURlink permite que 
a sede envie comunicações críticas da empresa sob 
demanda para todos os seus navios em todo o mundo. 

Notícias e Entretenimento

Permita que sua tripulação fique conectada à TV 
diariamente e receba notícias de casa, filmes licenciados, 
programas de TV, esportes e música via NEWSlink, 
MOVIElink, TVlink, SPORTSlink e MUSIClink. 

Fornecimento de Gigabytes de dados

Como sempre, os dados entregues via IP-MobileCast 
NÃO contam para o uso mensal de dados nem afetam a 
velocidade dos dados, mas são facilmente adicionados 
como uma assinatura mensal de preço fixo.

Desempenho superior via 
Monitoramento Proativo KVH
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. 

Proteja seu investimento 
com o KVH OneCare™

Nosso programa de suporte global protege seu 
investimento em VSAT e ajuda você a obter uma 
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

“Estamos muito satisfeitos por ter encontrado uma solução que nos permite oferecer aos 

nossos clientes valor e conectividade excepcionais. Isso se aplica tanto à nossa eficiência 

operacional quanto a oferecer à nossa valiosa tripulação uma comunicação rápida, eficaz 

e confiável. Além disso, a KVH forneceu excelente suporte contínuo e agora temos um 

serviço que nos ajuda a proteger nossas comunicações a bordo e a dar segurança a longo 

prazo, alinhadas com as demandas digitais atuais.”

Jacobus Varossieau, gerente de operações e seguros da Nordic Hamburg

“Em nome de todos os marítimos do mundo que usam o novo IP-MobileCast da KVH, 

agradeço por nos aproximar do mundo real…”  
 
Traya A. Marjon, E.R. Sweden



Para visualizar nossos mapas de cobertura  
mais atualizados, visite kvh.com/htscoverage

www.kvh.com

 
 

 
 

KVH Industries, Inc.
World Headquarters

Middletown, RI  U.S.A.
Tel: +1.401.847.3327  Fax: +1.401.849.0045

 Email: info@kvh.com

 
 
 

 

KVH Industries A/S
EMEA Headquarters
Kokkedal, Denmark

Tel: +45.45.160.180  Fax: +45.45.160.181
 Email: info@emea.kvh.com

 
 

 
 

KVH Industries Pte Ltd.
Asia-Pacific Headquarters

Singapore
Tel: +65.6513.0290  Fax: +65.6472.3469

 Email: info@apac.kvh.com
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kvh.com/connections

KVH, TracPhone, TracVision, AgilePlans, myKVH, KVH OneCare, CommBox, IP-MobileCast, FORECASTlink, CHARTlink, TRAININGlink, YOURlink, MOVIElink, TVlink, SPORTSlink, MUSIClink, 
NEWSlink, Power of One e o exclusivo domo de cor clara com placa de base escura são marcas registradas  da KVH Industries, Inc. “mini-VSAT Broadband” é uma marca de serviço da KVH 

Industries, Inc. Outras marcas registradas são de propriedade de suas respectivas empresas. Protegido pelas patentes dos EUA 9.520.637 e 9.966.648. © 2019, KVH Industries, Inc.

Leve o melhor a bordo com a KVH
Escolhidos pelas principais frotas marítimas comerciais e também por 
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 móveis instaladas 
em todo o mundo, a KVH forneceu mais sistemas de comunicação por satélite 
e antena de TV para aplicações móveis do que qualquer outro fabricante. 
Quando você escolhe a KVH, você escolhe o melhor!

Cobertura do TracPhone V7hts/V11hts 

Precisa de uma solução menor e mais simples? Confira o TracPhone V3hts

O sistema VSAT marítimo ultracompacto, mais rápido e mais leve do mundo, com planos de dados simples 
e flexíveis que oferecem velocidades rápidas com 5 Mbps de download e 2 Mbps de upload.  
kvh.com/minimighty

Modelo Velocidade Tamanho  Rede/banda  Número do Modelo

TracPhone V3hts 5/2 Mbps (down/up) 37 cm  Banda Ku 01-0418-11

TracPhone V7hts 10/3 Mbps (down/up) 60 cm  Banda Ku 01-0408-15

TracPhone V11hts 20/3 Mbps (down/up) 1.1 m  Bandas Ku/C 01-0415-11

Cobertura Combinada das  
bandas Ku e C

Apenas Cobertura  
da banda C

Apenas Cobertura  
da banda Ku


