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UBIQUITI Ubiquiti - ethernetová přepěťová ochrana

Přepěťová ochrana na Ethernet do všech instalací 
venkovních zařízení Ubiquiti. Ušetříte tak peníze za 
nové zařízení i za čas s novou montáží.

Spolehlivě ochrání POE zařízení (adaptéry, switche) a 
bezdrátové jednotky s připojením do 1Gbit/s na 
ethernetu před elektrostatickým výbojem nebo 
přepětím. 



UBIQUITI Venkovní IP kamera UniFi, 2 Mpix, 3x optický 
zoom, IR přísvit, H.264, PoE 

High-endová venkovní 2 Mpix IP kamera od 
populárního výrobce Ubiquiti. UniFi-PRO 
     kamera má velmi kvalitní obraz ve full HD
        rozlišení 1080p s 3x optickým zoomem
        a možností nočního vidění. Samozřejmostí
        je napájení přes PoE.

   Spolu s kamerou získáte propracovaný 
software pro ovládání kamery, který je navíc 
kompatibilní jak s Windows tak i s Linuxem. 
Díky jednoduchému WEB managementu lze 
kameru snadno a rychle nastavit. Software 
navíc nabízí pestrou škálu funkcí a různých 
statistických přehledů. WEB management má 
podporu všech webových prohlížečů.



UBIQUITI NanoBeam 5AC AirMAX 19 dBi - 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 podporuje propustnost 
TCP/IP až 450 Mbps.

Kompaktní jednotka NanoBeam poskytuje 
maximální výkon v mimimálních rozměrech 
při zachování nízké ceny. Anténní systém se 
skládá ze dvou 19 dBi antén (MIMO) s lineární 
horizontální a vertikální polarizací.



LB-LINK BL-SF824 24-port 10/100 mbps ethernet 
switch

Cenově bezkonkurenční 10/100 mbps 24-
portový switch, který plně vyhoví běžnému 
kancelářskému a domácímu použití. Všechny 
porty podporují standardy 802.3, 802.3u s 
funkcí automatického křížení UTP kabelů.

Switch je Plug-and-Play a může být jednoduše 
připojen k serveru, rozbočovači nebo přepínači 
pomocí libovolného UTP kabelu. 



UBIQUITI AirMAX RocketDish AC 5 GHz Duplex MIMO, 
31 dBi 2x RSMA, včetně přísl.

Originální dvoupolarizační 31 dBi anténa určená pro 
novou jednotku Rocket 5AC-Lite.

Využívá horizontální i vertikální polarizaci, čímž 
nahrazuje dvě samostatné antény a ušetří tak Vaše 
náklady spojené s pronájmem umístění antén. Anténa 
je vhodná pro jednoduché vytváření kvalitních 
vysokokapacitních PtP spojů. 

Anténa je vybavena vodováhou pro přesnější montáž.



LB-LINK BL-WR3000 300 Mbps AP/Router, 4x LAN, 1x 
WAN (2,4 GHz, 802.11n/g/b) 3x3 MIMO

Router využívající technologie 3x3MIMO je 
ideálním zařízením do každé domácnosti, 
či menší kanceláře.

BL-WR3000 je velmi vydařený bezdrátový 
router s fixními anténami postavený na 
nové technologii Wi-Fi 802.11n. Tato 
technologie umožňuje přenosovou 
rychlost až 300 Mbps. Router je zároveň 
kompatibilní i se stašími verzemi Wi-Fi 
802.11b/g



UBIQUITI Rocket 5AC-PTP - outdoor 5 GHz, 1x Gbit 
LAN, 2x RSMA, HighPower

Rocket 5AC-PtP je výkonná venkovní jednotka 
pro pásmo 5 GHz určená pro přímou montáž k 
MIMO anténám řady UBNT airMAX ac. 
Jednotka podporuje reálnou propustnost 
TCP/IP více než 450 Mbps. Ideální pro 
páteřní spoje PtP.

Hlavní výhodou je revoluční přenosová 
rychlost díky standardu 802.11ac. Výstupem 
pro MIMO AirMAX ac antény jsou 2 RSMA 
konektory.



UBIQUITI AirFiber AF-24HD- venkovní PtP spoj 24 GHz, 
Gigabit LAN (jedna strana spoje)

AirFiber AF24HD je revoluční jednotka pracující v 
pásmu 24 GHz. Díky pokročilé technologii 
komunikuje rychlostí až 2 Gbps! Obslouží tisíce 
klientů a to až na vzdálenost 20 km, ideální 
zařízení pro vysokorychlostní páteřní spoje.

Hlavní přednosti spoje jsou:

 - vysoká spolehlivost spojení
 - přenosová rychlost až 2 Gbps
 - možnost vytvoření až 20 km spoje
 - nízká latence
 - inteligentní QoS
 - snadná instalace



UBIQUITI NanoBeam Wall Mount Kit - set pro montáž 
na stěnu, vhodný pro NanoBeam

Praktický držák na zeď pro všechny typy 
zařízení Ubiquiti NanoBeam.

Kompatibilní s

   - UBNT NanoBeam M5 AirMAX 16 dBi

   - UBNT NanoBeam M5 AirMAX 19 dBi

   - UBNT NanoBeam 5AC AirMAX 19 dBi



UBIQUITI Sektorová anténa AirMAX AC 2x2 MIMO, 22 
dBi, 45°, 2x RSMA (5 GHz)

Dvoupolarizační sektorová 45° anténa vhodná pro 
jednotku Rocket 5AC-Lite. Využívá horizontální i 
vertikální polarizaci, čímž nahrazuje dvě samostatné 
antény a lze tak jednoduše vytvořit např. přístupový 
bod s vysokou propustností.

Antény jsou kompatibilní s Rocket M5, nicméně pro 
optimální použití objednávejte s novějším Rocket AC.

Díky postranímu límci umožňuje ještě lepší izolaci od 
okolního zarušeného prostředí.



UBIQUITI Sektorová anténa AirMAX AC MIMO 2x2, 21 
dBi, 60°, 2x RSMA (5 GHz)

Dvoupolarizační sektorová 60° anténa vhodná 
pro jednotku Rocket 5AC-Lite. Využívá 
horizontální i vertikální polarizaci, čímž nahrazuje 
dvě samostatné antény a lze tak jednoduše 
vytvořit např. přístupový bod s vysokou 
propustností.

Antény jsou kompatibilní s Rocket M5, nicméně 
pro optimální použití objednávejte s novějším 
Rocket AC.

Díky postranímu límci umožňuje ještě lepší 
izolaci od okolního zarušeného prostředí.



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
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