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MIKROTIK RouterBoard SXTG 5HPacD HG duální 
anténa 17 dBi, 24°, MIMO (2x2), L4 (5GHz) 

   Výkonná jednotka s podporou velmi 
rychlého standardu 802.11 ac. 
Jednotka je koncipována pro 
poskytovatele, kteří hledají spolehlivé 
a výkonné AP. 

        S výstupním výkonem až 31 dBm 
a ziskem antény 17 dBi lze vykrýt i 
několika kilometrový úsek.



MIKROTIK PowerBox 64 MB RAM, 400 MHz, 5x LAN, 
PoE in/out vč. L4 

     PowerBox je venkovní RouterBoard
  s PoE výstupem. 

                        Na portech 2-5 lze zapnout
                 PoE  výstup a napájet tak až
                 4 další zařízení. Odpadají tak
                 starosti s více zdroji a UTP
                 kabely

         Součástí balení je také kvalitní 
  napájecí adaptér.



MIKROTIK RB750r2 64 MB RAM, 850 MHz, 5x LAN, 
vč. L4 

      MikroTik hEX lite je nástupcem 
oblíbeného RouterBoardu 
RB750 

      Oproti předchozímu modelu 
má rychlejší procesor, novější 
verzi BIOSu a dodává se včetně 
plastového krytu a zdroje

      Velkou výhodou routeru je jeho 
nízká spotřeba, která je pouhé 
2 W



Baterie pro EV kola v nosiči - EVBIKE 36V/13Ah 

  Pohonný akumulátor EVBIKE do 
nosiče zavazadel. Akumulátor má 
kapacitu 13Ah při napětí 36V. 
Maximální dojezd přes 100 km

      Značkové a kvalitní články 
SAMSUNG

       Pokročilý ochranný systém 
řízený mikroprocesorem



Baterie pro EV kola v nosiči - EVBIKE 48V/9Ah  

   Pohonný akumulátor EVBIKE do 
nosiče zavazadel. Akumulátor má 
kapacitu 9 Ah při napětí 48V

       Maximální dojezd až 100 km

       Značkové a kvalitní články 
SAMSUNG

       Pokročilý ochranný systém 
řízený mikroprocesorem



Promo: Tour dres s motivem EVBIKE, velikosti S, M, 
L, XL, XXL

Kvalitní dres s motivem EVBIKE 

- Volný střih pro pohodlné nošení

- Zadní trojitá všitá kapsa

- Zip po celé délce

- Krytý krk silikonovým páskem

- Tři reflexní prvky pro větší bezpečnost 

- Silikonová gumička na bedrech



GWL/Power Solární panel GWL/Sunny Poly 310Wp 
72 cells (MPPT 35V) EUFREE 

  Polykrystalický solární panel s výkonem 
310 Wp je vhodný nejen ve spojení s 
mikroměniči pro systémy GridFree, ale i 
pro větší instalace. 

      Solární panely EUFREE s nadstandardní 
garancí od výrobce 25 let a +5 let garancí 
od certifikační společnosti TUV NORD.



GWL/Power Nabíječe 12V/10/20A pro LiFePO4 články 
(4 články, 1 baterie) 

       Nabíječe pro LiFePO4 články a 
baterie - 12V/10A a 12V/20A

       Univerzální nabíječ pro LiFePO4 
články a baterie. Lze použít pro 
nabíjení čtyř článků v serii (4S) nebo 
pro nabíjení 12V baterie s PCM, nebo 
12V LiFeYPO4 baterií

        Určený pro nabíjení jakékoliv 
LiFePO4 baterie, složené ze čtyř 
článků



GWL/Power Nabíječ 36V/20A pro LiFePO4 články 

        Nabíječ pro LiFePO4 články a 
baterie - 36V/20A

        Určený pro nabíjení jakékoliv 
LiFePO4 baterie, složené ze čtyř 
článků

        Ochranné funkce: Přepěťová 
ochrana, ochrana proti zkratu, 
ochrana přepólování výstupu

        Nabíječ automaticky ukončí nabíjení 
po plném nabití článku 



GWL/Power Promo: Chytré tlačítko - Android / iOS  

      Programovatelné tlačítko do 
audio zdířky, univerzální pro různé 
OS.



GWL/Power Promo: Bug - vibrační motor, poháněný 
solární energii   

       Promo brouk. Pokud na malý 
solární panel svítí přímé sluneční 
záření dochází ke spuštění 
vibračního motorku a brouk se 
vydává na cestu



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


	Snímek 1
	Snímek 2
	Snímek 3
	Snímek 4
	Snímek 5
	Snímek 6
	Snímek 7
	Snímek 8
	Snímek 9
	Snímek 10
	Snímek 11
	Snímek 12
	Snímek 13

