
 i4wifi a.s.

produktové novinky

Březen 2014



UBIQUITI NanoBeam M5 AirMAX 25 dBi - MIMO 2x2 
- outdoor 5 GHz, 1x GBit LAN

 
NanoBeam M5 400  je výkonná kompletní venkovní 
jednotka včetně 25 dBi MIMO 2x2  antény pro pásmo 5 
GHz vhodná pro PtP spoje. Jednotka umožňuje 
komunikaci reálnou rychlostí až 300 Mbps.

NanoBeam M5 400 je přímou náhradou jednotek 
NanoBridge M5 25 dBi. NanoBeam využívá novou 
konstrukci antény pro větší odolnost proti rušení , má 
lepší návrh pro snadnou instalaci  a je vybaven gigabit 
ethernetem.

Pro vysoké přenosové rychlosti jednotka využívá standard 
802.11n a technologii AirMAX (TDMA) pro dosažení 
nízkých latencí. 



WaveRF Gigabit PoE injector 

Gigabitový PoE injector podporuje adaptéry 
v rozmezí od 12 do 48 V (max. 2A) a 
umožňuje komunikaci rychlostí až 1 Gbps.

Lze použít s libovolným zdrojem s 
konektorem 5,5 x 2,1 mm. Na krátké 
vzdálenosti (cca do 10m, v závislosti na 
konkrétním zařízení) je většinou možné 
využít právě toto pasivní PoE. Pro delší 
vzdálenosti použijte aktivní PoE dle 
802.11af.



LED žárovka TESLA Crystal, stmívatelná, 1x COB, 
E27, teplá bílá, 9,5 W  

Stmívatelná LED svítivka TESLA Crystal  se 
spotřebou 9,5 W. LED CRYSTAL technologie 
využívá u svítivky vyzařovací úhel celých 360°  
díky transparentnímu krystalickému nosiči, který 
umožňuje přes průhledný chladič vyzařovat 
světlo do všech stran. 

LED svítivka vyniká světelným tokem 900 lm  při 
příkonu pouze 9,5W, tj. dosahuje poměru 95 
lumenů na watt. 



LED žárovka TESLA, 64x SMD, G9, teplá bílá, 3 W

LED svítivka značky TESLA s paticí G9,  
vyzařovacím úhlem 210° , kompaktními rozměry 
a teplou barvou světla.

LED svítivka LED-G9-64-W vyniká vysokým 
světelným tokem 200 lm při příkonu pouze 3 W , 
tj. dosahuje poměru 67 lumenů na watt. 

Malá patice G9 se využívá především v 
lampičkách, lustrech a podobných světelných 
zdrojích. 



LED žárovky TESLA Crystal

V nabídce naleznete 4 modely: 

� 6,5 W – patice E27 – 700 lm

� 4 W – patice E27 – 450 lm

� 3,5 W – patice E14 – 350 lm

� 4 W – patice GU10 – 350 lm

LED CRYSTAL technologie využívá u 
svítivky vyzařovací úhel celých 
360° díky transparentnímu 
krystalickému nosiči, který 
umožňuje přes průhledný chladič 
vyzařovat světlo do všech stran



GWL/Power LED, 1x COB, G9, teplá bílá, 1,5 W

Úsporná LED svítivka značky GWL/Power 
s paticí G9, vyzařovacím úhlem 320°  a 
teplou barvou světla. 

    LED-G9-1-W obsahuje diodu typu COB, 
což je jedna z nejúsporn ějších a 
nejnov ějších technologií, která je dnes 
na trhu .

    Spotřeba: 1,5 W

Svítivost: 130 lm

Barevná teplota: 3000 K

Rozměry: 45 x 13 mm



GWL/Power LED svítivka, 1x HIGH COB, MR16 
(GU5,3), teplá bílá, 4,5 W, 12 V

Úsporná, bodová LED svítivka značky 
GWL/Power s paticí MR16, vyzařovacím 
úhlem 30° a teplou barvou světla. Lze 
použít místo halogenové žárovky pro 
napětí 12 Vdc.

    Spotřeba: 4,5 W

Svítivost: 230 lm

Barevná teplota: 3000 K

Rozměry: 55 x 50



GWL/Power Kit pro stavbu EV kola - EVBIKE 
středový pohon  

Středový pohon  vyniká zejména svou lehkostí a 
jednoduchostí instalace . Díky převodům dosahujete 
vyšší rychlosti na rovině. Delší  dojezd až o 35%  než s 
motorem ve výpletu. 

Výhody:
- kvalitní a přehledná konektorová kabeláž s ochranou        
  IP67(stříkající voda a prach)
- LCD displej ukazující stav akumulátoru, údaje o jízdě, s    
  osvětlením
- možnost měnit intenzitu příšlapu ve čtyřech stupních 
- vše v jednom - řídící jednotka , pedálový asistent a motor 
     je v součástí jedné skříně.
- možnost volby napětí baterie 24 - 36 V



Solární panel skládací Poly+ PWM regulátor 12V + 
příslušenství
Skvělé řešení pro získání energie na 
cestách , v kempech nebo na dočasných 
instalacích. Skládací solární panel s 
podpěrami, regulátorem a batohem na 
záda.

Hmotnost (kg)       16

Jmenovitý výkon (Wp)       120

Výška (mm)       713

Šířka (mm)       690

Hloubka (mm)       50

Jmenovité napětí (V)       12



GWL/Power Invertor DC-AC 24V/230V Steca PI, 
1100 W 

Steca PI 1100  je ostrovní měnič pro 
fotovoltaické systémy, který mění 
stejnosm ěrné DC nap ětí z baterie na 
střídavé AC nap ětí. 

Za pomocí tohoto měniče je možné napájet 
jakékoli běžné AC spotřebiče, samozřejmě 
takové, jejichž příkon je menší, než výkon 
měniče PI1100. Jako příklad je možné uvést 
zejména elektrické nástroje, spotřební 
elektroniku, domácí spotřebiče, lampy, 
pumpy, motory a další. 



GWL/Power Paralelní switch box pro Steca 
invertory 

Paralelní switch box  pro připojení až 4 
kusů invertorů INV24/PI1100.

Paralelní switch box Steca PAx4 
zabezpečuje komnunikaci a silové spojení až 
čtyřech ostrovních invertorů Steca PI1000. 
Při použití dvou a více invertorů se vždy 
jeden chová jako Master, ostatní fungují v 
režimu Slave a jsou regulovány automaticky 
Master jednotkou. PAx4 je kompatibilní i s 
dalšími měniči Steca řady PI. 



GWL/Power Invertor DC-AC 24V/230V Steca XPC, 
2200 W, ostrovní regulátor a nabíje č 

Steca XPC  je řada ostrovních invertor ů, 
kombinující vysokou zatižitelnost a 
preciznost výstupního signálu. 

Toto zařízení kombinuje AC invertor s 
nabíječem baterií,  navíc je schopno 
operovat i v režimu UPS, kdy Steca XPC 
funguje v režimu záložního zdroje. Tzn. při 
dostupnosti sítě spotřebováváte energii ze 
sítě, při výpadku se Steca XPC automaticky 
přepne na baterie.  



EVBCentral-H 

Náhradní držák sdruženého kabelového svazku pro EVBIKE.



GWL/Power Promo: LED svíticí tkani čky 

Přidejte si do objednávky promo produkt LED 
svíticí tkani čky  s tlačítkem pro aktivaci svícení, 
nebo blikání.

Pro pár bot. Dvě jednotky s LED diodami a dva 
světlovody pro šněrování. Může být použito také 
jako šněrování na batoh atd.



OEM PROMO: Kupóny na slevu

Tip:   Nasbírejte si za vaše nákupy více kupónů 
a slevu si nasčítejte. Slevu je možné uplatnit na 
jakýkoliv účet, tedy na jiný než nakupujete 
obvykle. Případně jej můžete darovat přátelům. 

Získat při nákupu můžete kupóny v hodnotách:

50,- Kč
100,- Kč
200,- Kč
500,- Kč



Sledujte náš YOUTUBE kanál i4wifi

Obraz a zvuk vydají za tísíc slov a tak 
jsme zřídili YOUTUBE kanál, kde budeme 
pravidelně zveřejňovat produktová videa a 
novinky. Přidejte si nás do sledování. 

http://www.youtube.com/user/i4wifias


