
Globálna sieť
Sigfox
Popis technológie

rádiovej 
technológie 

Hlavné výhody

Ultra narrow band

 

Náhodný výber
rádiovej frekvencie

Malé správy

 

Vysoká dostupnosť služieb

 

Bezdrôtová sieť Sigfox využíva na posielanie 

správ 200 kHz z verejne dostupného a nelicencovaného 

pásma (868 - 869 Mhz a 902 až 928 MHz v závislosti od 

regiónu). Sigfox využíva technológiu Ultra Narrow Band 

(UNB) v kombinácii s DBPSK a GFSK moduláciou. 

Každá správa je 100 Hz široká a prenášaná rýchlosťou 

od 100 do 600 bitov za sekundu, pričom rýchlosť prenosu

správ závisí od konkrétneho regiónu.

Prenos správ medzi zariadeniami a sieťou je nesynchronizovaný. 

Zariadenia vysielajú každú správu trikrát a na troch rôznych 

frekvenciách (frekvenčné preskakovanie). Základňové stanice 

monitorujú celé frekvenčné spektrum a vyhľadávajú UNB 

signály na demoduláciu.

Sigfox navrhol komunikačný protokol špeciálne prispôsobený 

pre prenos malých správ. Veľkosť obsahu správy 

odosielanej zo zariadenia je maximálne 12 bajtov a 

prijímanej 8 bajtov. Celková veľkosť odosielanej správy je 26

bajtov.

Zariadenia nie sú pripojené k 

špecifickej základňovej stanici. 

Vysielajú správy, ktoré prijímajú 

všetky základňové stanice v dosahu.

 

Potvrdenie správy nie je potrebné.

Vysoká dostupnosť siete Sigfox je 

dosiahnutá náhodným výberom 

frekvencie na komunikáciu, 

opakovaným odosielaním správ a 

vysokou hustotou základňových

staníc.



Vybrané špecifiká globálnej siete 
Sigfox

Energetická úspornosť Nízka cena Komplemetárnosť

 

Jednoduchosť Globálne pokrytie

Benefity

 

 

Vysoká odolnosť voči zarušeniu

Odosielaný obsah: 0 až 12 bajtov
Prijímaný obsah: 0 až 8 bajtov

0 až 140 správ zo zariadenia denne

Viac ako 1 milión 
správ môže byť

prijatých na 
na každú stanicu 

denne

Webové rozhranie
API

Callbacky

IoT Platformy

Objekty Sigfox základňové stanice Sigfox CLOUDTM

Koncové IT

Veľký dosah

Nízka prenosová rýchlosť a jednoduchá rádiová 

modulácia umožňujú 163,3 dB link budget, ktorý 

umožňuje komunikovať na obrovské vzdialenosti.

Vysoká kapacita siete

Charakteristický tvar UNB umožňuje množstvo 

simultánnych signálov v rámci využiteľného 

frekvenčného spektra a protokol Sigfox minimalizuje

veľkosť posielaných správ.

Prirodzená robustnosť UNB spojená s hustou sieťou 

základňových staníc sú kľúčové vlastnosti proti 

zarušeniu. UNB je extrémne robustný aj v prostredí 

širokého spektra rôznych signálov. UNB je najlepšou 

voľbou pre prevádzku vo verejnom nelicencovanom 

ISM pásme

Bezpečnosť

Vďaka expertným znalostiam a partnerstvám 

uplatňuje spoločnosť Sigfox zadefinované 

bezpečnostné  princípy vo všetkých častiach 

komunikačného protokolu, ako aj vo vývoji 

infraštruktúry. Pre spoločnosť Sigfox je 

samozrejmosťou uplatňovať zásady bezpečnosti

vo všetkých komponentoch, ktoré ponúka 

operátorom siete, výrobcom zariadení a 

koncovým zákazníkom.

riešenia

zákazníka
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