
A T & CARDOSO TELECOM tem experiência comprovada
A T & CARDOSO TELECOM realiza todos tipos de serviços na área de telecom. Dentre eles podemos ver uma relação.

Cabeamento Estruturado de Rack;

Avaliação e Certificação de Rede;

Montagem de Rede GPON;

E outros serviços.

Montagem de Torres;

Passagem de Cabos em Postes;

Fusão Óptica;
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“Uma marca para uma 
empresa é o mesmo que 
uma reputação para 
uma pessoa. Você 
ganha reputação ao 
tentar fazer bem coisas 
difíceis.”

A T & Cardoso Telecom é uma empresa brasileira que atua na área de telecom, criada no final de 2011 e lançada 
oficialmente em 2012. Atua na cidade de São Luís, oferecendo serviços na área de acesso a internet, infraestrutura, 
cabeamento lan e fibra óptica, certificações e outros serviços, com a mais alta tecnologia exigida pelo mercado.

No sentido de atender seus clientes de maneira diferenciada, a T & Cardoso Telecom dispõe de consultores técnicos 
prontos para elaborar a solução personalizada de serviços na área de telecom que você ou sua empresa precisa.
Adicionalmente, nossa equipe de serviço ao cliente está apta a implantar a solução proposta e fazer os 
acompanhamentos completos de sua rede, visando sempre aprimorar seu desempenho.

AMAZON

http://tcardoso.com.brSITE:
tersio.cardoso@tcardoso.com.brEMAIL:Rua Sto. Antonio, 69 - Fé em Deus / São Luís - MAENDEREÇO:
(98) 99147 7666FONE:

01APRESENTAÇÃO
A T & CARDOSO TELECOM mais de 8 anos no mercado e continuando... 

02EXPERIÊNCIA

FALE CONOSCONão hesite, estamos apenas a uma ligação.
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CERTIFICAÇÃO
T & CARDOSO

Apresentamos alguns de nossos clientes com serviços realizados apenas em fibra óptica.

A estrutura das redes GPON é normatizada pelo órgão ITU-T G.984, que descreve todo o seu funcionamento 
e contempla especificidades como camada física, protocolo de comunicação entre OLT e ONU e hardware, 
indo do G.984.1 ao G.984.5.

Um dos principais fatores que diferem a tecnologia GPON de outras redes passivas é sua capacidade de 
tráfego assimétrico, com 2,5 Gbps para downstream e 1,25 Gbps para upstream. Outras características dessa 
solução são:

Alcance físico de até 20 km;
Nível de splittagem de 128 ONTs por porta PON;
Comportamento dos pacotes (downstream): os pacotes da OLT são enviados via broadcast para todas as 
ONTs/ONUs (padrão Ethernet) e cada ONT/ONU define qual deles é seu e descarta o restante;
Comportamento dos pacotes (upstream): pacotes fragmentados, o formato do frame contém células 
ATM;
ComprimeComprimento de onda de 1490nm para downstream e 1310nm para upstream;
Tamanho variável dos pacotes, podendo ir de 53 até 1518 bytes (padrão ATM).

Certificação é coisa séria e não tratamos de maneira diferente

CERTIFICAÇÃO05

A T & CARDOSO TELECOM busca a satisfação em cada cliente
CLIENTES04

A T & CARDOSO TELECOM é Especializada em Montagem de Redes GPON

ESPECIALIZAÇÃO03
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