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SEEnergy Monitorovací server NVR, dual stream - 
4 kanály, HDMI 

 NVR server SVR-204  umožňuje záznam videa ze 4 IP 
kamer  ve vysoké full HD kvalit ě (1080p). 

Server obsahuje sloty pro 2 pevné disky  s kapacitou 
až 4 TB a HDMI výstup , díky kterému lze připojit 
externí monitor  a sledovat živý přenos nebo záznam. 

Podporuje funkce detekce pohybu, PTZ, kontinuální 
nahrávání nebo nahrávání dle časového rozvrhu. 

Největší výhodou NVR serveru je nízká energetická 
náročnost , snadná obsluha, vynikající kvalita 
nahrávání videa  a vzdálený přístup přes internet.



WaveRF Venkovní IP bullet kamera FINE, 2 Mpix, IR 
přísvit, H.264, 3GPP, PoE 

 Novinkou mezi venkovními IP kamerami je 2 Mpix 
bullet IP kamera IPC201MO  WaveRF. Kamera 
umožňuje nahrávat záznam ve vysokém rozlišení 
1080P. 

Podporuje technologii ONVIF, napájení POE 48V  a 
ukládání záznamu na FTP server, Samba server  nebo 
na paměťovou kartu . 

Možnost nastavit detekci pohybu  ve 3 rozdílných 
oblastech. 

Díky aplikacím pro iOS a Android lze obraz sledovat i 
na vašem mobilním telefonu . 



UBIQUITI Edge Router - 8x Gbit LAN, Dual-core 
800MHz, 2 GB DDR3 RAM 

 UBNTEDGE-R je plně gigabitový router,  
poháněn dvoujádrovým procesorem o výkonu 
800 MHz, dokáže zpracovat až 2 000 000 
packet ů za sekundu . 

Jeho rozhraní disponuje celkem 8 Gbit porty , 
které jsou plně konfigurovatelné  a dostatečně 
velkou operační pamětí 2 GB DDR3  a 
úložným prostorem o velikosti 4 GB. 

Hodí se všude tam, kde je nutné směrovat 
velké množství dat a zároveň je kladen důraz 
na bezpečnost sítě.



UBIQUITI Edge Router PRO - 6x Gbit LAN, 2x 
LAN/SFP, Dual-core 1 GHz, 2 GB DDR3 RAM  

 UBNTEDGE-RP je plně gigabitový router,  
poháněn dvoujádrovým procesorem o výkonu 1 
GHz, dokáže zpracovat až 2 000 000 packet ů za 
sekundu . 

Disponuje celkem 6 Gbit porty  a 2 Gbit/SFP  
kombinovanými porty , které jsou plně 
konfigurovatelné . 

Díky 2 SFP portům je vhodný pro p řipojení k 
optické síti. 



WaveRF Kovový indoor case pro RB912 

 
Kovový kryt pro RB912 od českého 
výrobce s osmi výstupy na RSMA male.

Kryt je vybaven otvory pro: 1x RJ45, 1x 
napájení, 1x USB, 8x SMA  (na každé 
straně čtyři). 



GWL/Power Solární panel SCHUTTEN Poly 250Wp 
60 cells (MPPT 30V) EUFREE 

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

Sestava solární panel + mikroměnič je 
efektivní a snadný zp ůsob  spojení vlastní 
výroby el. energie  se zachováním připojení 
na síť. 

Ideální způsob snížení náklad ů za elekt řinu.  



GWL/Power Rozši řující modul k LAN ovlada či, 4 x 
relé 24V 

 MODULE-4-24 je rozši řující modul 
s 4x relé pro LAN controler.

Charakteristika relé:
� kontakty: NZ NO C
� maximální zátěž: 250V, 8A



UBIQUITI NanoBeam M5 AirMAX 19 dBi - MIMO 2x2 
- outdoor 5 GHz, 1x GBit LAN

 NanoBeam M5 AirMAX 19 dBi  je výkonná kompletní 
venkovní jednotka včetně 19 dBi MIMO 2x2  antény  pro 
pásmo 5 GHz vhodná pro PtP spoje. Jednotka umožňuje 
komunikaci reálnou rychlostí až 300 Mbps .

Nová a velmi výkonná kompaktní jednotka vychází z velmi 
oblíbených jednotek NanoBridge.

Díky kvalitní směrové anténě jednotka lépe filtruje šum a 
zajišťuje tak lepší odolnost proti rušení . Další výhodou je 
snadná a rychlá montáž .

Součástí balení je i 24 V napájecí PoE zdroj.



RF elements AbraCam Dome Compact - držák k IP 
kameře UBNTAIRCAMDOME

DRCAMDOME-C je praktický držák  na stěnu 
speciálně vyrobený pro vnit řní IP kameru 
UBNTAIRCAMDOME  od Ubiquiti. 

    Největší výhody držáku jsou jednoduchá a rychlá 
instalace , kvalitní provedení a nenápadný bílý 
design. 

Ideální volba pro montáž kamerového systému do 
nákupního centra, vstupní haly, průmyslových 
prostor, do kanceláře atd..

Držák je dodáván včetně šroubů a hmoždinek. 



RF elements AbraCam Dome Bracket - držák s 
ramenem k IP kame ře UBNTAIRCAMDOME

DRCAMDOME-B je kvalitní držák s ramenem  na 
stěnu speciálně vyrobený pro vnit řní IP kameru  
UBNTAIRCAMDOME  od Ubiquiti.

Největší výhody držáku jsou jednoduchá a rychlá 
instalace , kvalitní provedení a nenápadný bílý 
design. Díky držáku s ramenem dosáhnete 
lepšího zorného pole sledované oblasti. 

Ideální volba pro montáž kamerového systému do 
nákupního centra, vstupní haly, průmyslových 
prostor, do kanceláře atd.. 

Držák je dodáván včetně šroubů a hmoždinek.  



RF elements AbraCam Bullet - držák k IP kame ře 
UBNTAIRCAM

DRCAM-BUL je kvalitní držák  speciálně vyvinutý 
pro venkovní IP kameru UBNTAIRCAM  od 
Ubiquiti. 

Možnost instalace na stěnu nebo na stožár .

Držák je vyroben z UV stabilizovaného ABS 
plastu a hliníku , proto odolává velkému rozdílu 
teplot i ostatním meteorologickým vlivům. Díky 
kulovém čepu je možno kameru flexibilně natočit 
do požadovaného směru. 

Držák je dodáván vč. šroubů a hmoždinek.   



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


