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Rozwiązania 5G od Huawei jako pierwsze na świecie uzyskały
certyfikat CE-TEC
Warszawa, 12 czerwca 2018 – Produkty Huawei 5G NR po licznych testach spełniły wszystkie
wymagania TÜV SÜD – globalnej firmy świadczącej usługi w zakresie badań, certyfikacji,
szkoleń i usług technicznych. Tym samym firma jest obecnie pierwszą na świecie, która
uzyskała certyfikat badania typu CE-TEC dla produktów 5G. Uzyskanie tego obowiązkowego w
Unii Europejskiej certyfikatu oznacza, że rozwiązania Huawei mogą zostać oficjalnie
dopuszczone do użytku komercyjnego.
Produkty Huawei – Massive MIMO AAU (MM AAU), które otrzymały certyfikat CE-TEC – zostały opracowane
w oparciu o 3GPP TS 38.104. Dzięki temu są w stanie zapewnić duży ruch zewnętrzny na poziomie xGbps i
opóźnienia wynoszące ms-level, a także spełniają wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa.
Oznakowanie CE jest obowiązkowe dla produktów importowanych i sprzedawanych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i uznaje się je za znak homologacji. Produkty z tym oznakowaniem
są zgodne z wymaganiami dyrektyw europejskich RED, LVD, EMC, RoHS i WEEE. Certyfikat CE oznacza, że
rozwiązania 5G od Huawei w pełni spełniają surowe wymagania Unii Europejskiej i są obecnie kwalifikowane
do sprzedaży na rynku europejskim.
Przyznanie Huawei jako pierwszemu producentowi na świecie certyfikatu CE w zakresie 5G jest kolejnym
dowodem na to, że firma jest w tym zakresie liderem. Huawei będzie nadal prowadzić badania i wdrażać
coraz to nowsze technologie w tym zakresie. Wszystko w celu promowania rozwoju przemysłu 5G i
ułatwiania globalnym operatorom komercyjnego ich wykorzystania.
Co ważne, Huawei Wireless oraz Centrum Zgodności i Testów MPE Global nawiązały długotrwałą współpracę
z TÜV SÜD. Obie strony zobowiązują się do badania technologii produktów komunikacyjnych. Wynika to z
faktu, że technologie 5G są bardziej złożone niż LTE, co stwarza większe wyzwania w zakresie weryfikacji.
TÜV SÜD, która przeprowadziła weryfikację produktów Huawei, to organizacja zajmująca się
profesjonalnymi testami od ponad 150 lat. Jako jeden z najbardziej wpływowych organów certyfikujących
na świecie, może pochwalić się również zasilającymi ich szeregi wiodącymi ekspertami branżowymi i
pierwszorzędną platformą inspekcyjną.

--HUAWEI to światowy lider w dostarczaniu najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Celem firmy jest
zapewnienie wysokiej jakości łączności dla użytkowników na całym świecie. W tym celu firma wspiera rozwój społeczeństwa
informacyjnego poprzez prowadzenie z nim dialogu oraz ścisłą współpracę z przedstawicielami branży. Dzięki wysokim inwestycjom w
badania i rozwój oraz strategii zorientowanej na klienta, a także otwartemu partnerstwu, tworzy zaawansowane rozwiązania
teleinformatyczne typu end-to-end, umożliwiając klientom przewagę konkurencyjną w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej,
sieciowej oraz cloud computingu. Ponad 180 tys. pracowników Huawei jest zaangażowanych w tworzenie nowatorskich rozwiązań dla
operatorów telekomunikacyjnych, przedsiębiorstw oraz użytkowników, które są wykorzystywane w ponad 170 krajach, docierając tym
samym do jednej trzeciej populacji świata. Marka Huawei została założona w 1987 roku i w całości jest własnością pracowników.
Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę www.huawei.com lub śledź nas na:
http://www.linkedin.com/company/Huawei
http://www.twitter.com/Huawei
http://www.facebook.com/Huawei
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