
Business Case - Solução DAS

Novo Aeroporto Internacional
El Dorado de Bogotá.

Voz e dados com alto desempenho
para um público exigente.

CENÁRIO

A concessionária que administra o aeroporto e a principal operadora da 
Colômbia buscavam oferecer serviços em voz e dados de qualidade 

com as seguintes características:

Multitecnologia: GSM, WCDMA, LTE e iDEN
Multibanda (MHz): 800, 850, 1900, AWS, 2600

Multioperadora: compartilhamento de rede entre as operadoras 
, , ,  e .Claro Avantel Movistar UneTigo

O novo Aeroporto Internacional El Dorado está localizado na área 
metropolitana de Bogotá e é a principal porta de entrada 

da Colômbia. Recebe voos (passageiros e carga) de todas as partes do 
mundo e em 2011 registrou movimentação superior a 20 milhões de 
passageiros em seus dois terminais. Possui uma das maiores pistas
de aviação em todo o globo terrestre e é um dos maiores aeroportos

de carga da América Latina

Inaugurado em 1959, o aeroporto passa por uma grande reforma que 
seguirá até 2014 para melhor atender à crescente demanda e consolida 

toda a estrutura que o local exige em serviços, refeições, compras, 
recepção a autoridades e conveniências em geral.
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SOLUÇÃO COMBA

180 antenas painel e omni direcionais (wideband indoor)
72 repetidores RF sobre fibra óptica

Servidores para o gerenciamento da solução
12,4 km de cabos coaxiais

5 andares
163.000m2

64 balcões de companhias aéreas
Áreas públicas como refeições, duty-free

Áreas de embarque e desembarque
Áreas restritas, técnicas e de suporte

Fernando Nulchis – Ger. Comercial América Latina

RESULTADOS

Remote e Master Unit

Master Unit - Hotel de BTS

Racks Comba

DIAGRAMA GERAL DO SISTEMA DAS
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Vistoria local preliminar
Elaboração de projeto e cotações

Aquisições 
Implementação de equipamentos
Comissionamento das operadoras

Ajustes do sistema para ganho de desempenho

Fases do Projeto
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