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MIKROTIK RB941-2nD 32 MB RAM, 650 MHz, 4x 
LAN, 1x 2,4 GHz, 802.11n, L4

RB941-2nD je o výkonný RouterBoard vhodný do 
domácnosti a kanceláře. 

Uvnitř zařízení jsou dvě integrované 1,5 dBi anténky 
určené pro pásmo 2,4 GHz . 

Dodáván je s licencí L4  umožňující provozovat 
zařízení v režimu AP.

RouterBoard je vybaven tlačítkem WPS, pro rychlé 
připojení do sítě. 

Výhodou je nízká spotřeba, díky které lze zařízení 
nápájet p řes USB  kabel.



MIKROTIK RouterBoard SXTG 2HnD 10 dBi anténa 
60° (2x2), 1 x Gbit LAN, L4 (2,4 GHz) 

SXTG-2HnD obsahuje RouterBoard s integrovaným 2,4 
GHz modulem 802.11b/g/n (MIMO2x2)

Oproti základní verzi má navíc gigabitový ethernetový 
port .

RouterBoard je umístěn v kvalitním vodotěsném UV 
odolném boxu s anténou se ziskem 10 dBi.  

Vhodný pro připojení klientů až na vzdálenost 1 km. 

Jednotka je dodávána s RouterOS Mikrotik V5 L4 .



RF elements Sektorová anténa CARRIER CLASS 
MIMO, 17 dBi, 75°, 2x SMA-f (5 GHz)  

 
Anténa využívá 2x2 MIMO technologii (duální 
polarizace) v pásmu 5 GHz a ziskem 17 dBi . 

Anténa je kompatibilní s jednotky Ubiquiti Rocket a s 
boxem StationBox pro RouterBoardy .

Důležitým prvkem, který je součástí antény je 
Backshield - systém reflektorů zabudovaných do 
antény, určený pro potla čení postraního a zadního 
vyzařovaní . 

Držáky jsou vyrobeny z velmi kvalitní hliníkové slitiny a 
nerezové oceli, díky tomu je anténa odolná vůči 
povětrnostním podmínkám.



RF elements StationBox S - venkovní hliníkový box 
pro RouterBoardy, výstup pro RSMA   

 
StationBox S  od výrobce RF elements je speciálně 
navržen pro Mikrotik RouterBoardy řady RB711, 
RB411, RB911 nebo RB912 s duální miniPCI kartou. 

Velmi snadno lze přimontovat ke stožáru, na stěnu 
nebo přímo do antény.

Box je kompatibilní s anténami od Ubiquiti (2x2 MIMO) 
a anténami RF elements .

StationBox S CC je vyrobený z hliníku litého pod 
tlakem. Navíc má speciální povrchovou úpravu, která je 
odolná v ůči UV záření.



MIKROTIK Cloud Core Router CCR1009, 8x Gbit 
LAN, 1x SFP, 1x SFP+, pasivní chlazení, v č. L6 

 
CCR1009-8G-1S-1S-PC je 9-ti jádrový gigabitový 
Cloud Core Router s 2 GB pamětí RAM a pasivním 
chlazením .

Je vybaven dotykovým LCD displejem. Navíc má 2x 
SFP porty  pro optické miniGBIC moduly (1x SFP a 1x 
SFP+).

Součástí RouterBoardu je MikroTik RouterOS v6 (64bit) 
a plnohodnotná licence L6 .

Podporuje PoE napájení ve standardu 802.3af/at .



MIKROTIK Cloud Core Router CCR1009, 8x Gbit 
LAN, 1x SFP, 1x SFP+, v č. L6 

 
CCR1009-8G-1S-1S+ je plně gigabitový  Cloud Core 
Router s devíti jádrovým procesorem.  Je vybaven 
dotykovým LCD displejem. 

Cloud Core Router má 1x SFP a 1x SFP+ port pro 
připojení do optické trasy.

Součástí RouterBoardu je MikroTik RouterOS v6 (64bit) 
a plnohodnotná licence L6 .

Podporuje PoE napájení ve standardu 802.3af/at .



MIKROTIK S+2332LC10D 10 Gigabit single-mode 
MiniGBIC modul (SFP) - kit   

 
Sada RB-SFP-SM-LC-10-KIT  dvou MiniGBIC modulů 
od Mikrotiku.

Umožňuje komunikovat rychlostí až 10 Gbit  na 
vzdálenost 10 km . Hodí se pro dlouhé optické trasy.

Moduly jsou přímo určené pro Cloud Core Routery  od 
Mikrotiku.

MiniGBIC je vybaven držákem pro snadné vysunutí z 
SFP slotu a zakončen konektorem LC . 



EVBIKE - obal baterie, nabíje čky a p řenosný vak 

Sada EVBAT-COV  doplňků EVBIKE obsahuje obal na 
baterii, transportní vak na baterii a transportní vak 
na nabíje čku . 

Klíčové vlastnosti:
� vyrobeno v České republice
� sada obsahuje: kryt baterie, vak na baterii, vak na 

nabíječku
� materiál: Softshell (voděodolný, větruodolný)
� provedení: vodou omyvatelné (praní se však 

nedoporučuje z důvodu ztráty impregnace povrchu)
� fólie: neomezuje funkčnost (vysoká průhlednost)
� zapínání: suchý zip
� barva: černá



Kryt LCD displeje EVBIKE ochrana proti mokru a 
blátu

Obal EVB-CMS-COV na displej EVBIKE je velmi 
praktický doplněk, díky kterému ochráníte sv ůj LCD 
displej  před nečistotami, vodou a nechtěným 
poškozením. 

Je vyrobený z kvalitního materiálu Softshell , který 
odolává nepříznivým povětrnostním podmínkám. 

Klíčové vlastnosti:
� vyrobeno v České republice
� provedení: vodou omyvatelné (praní se však 

nedoporučuje z důvodu ztráty impregnace povrchu)
� fólie: neomezuje funkčnost (vysoká průhlednost)
� zapínání: suchý zip



UniFi Switch - 24x Gbit LAN, 2x SFP port, POE+, 
250W a 500 W

 Unifi Switch US-24-250W a Unifi Switch US-24-500W 
jsou vysoce výkonné, plně gigabitové POE+  switche 
ze série Unifi.

Switche jsou vybaveny 24x Gbit ethernetovými porty  
a dvěma gigabitovými SFP porty . 

Switch garantuje vysokou propustnost až 26 Gbps.

Unifi Switche jsou spravovány v grafickém rozhraní 
UniFi Controller .

Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af/at  a pasivního 
PoE 24V na každém portu



UniFi Switch - 48x Gbit LAN, 2x SFP port, 2x SFP+, 
POE+, 500W a 750 W

 Unifi Switch US-48-500W a Unifi Switch US-48-750W 
jsou vysoce výkonné, plně gigabitové POE+  switche 
ze série Unifi.

Switche jsou vybaveny 24x Gbit ethernetovými porty, 
dvěma gigabitovými SFP porty a dv ěma SFP+ porty.

Switch garantuje vysokou propustnost až 70 Gbps.

Unifi Switche jsou spravovány v grafickém rozhraní 
UniFi Controller .

Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af/at  a pasivního 
PoE 24V na každém portu



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


