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Mikrotik:  RB2011UiAS-2HnD 5x Gbit LAN, 

5x 100 Mbit LAN, SFP, USB, PoE, L5 

RouterBoard RB2011UiAS-IN je osazen 5x 
Gbit ethernetovými porty, 5x 100 Mbit porty, 
1x Gbit SFP portem a USB portem.  

 

Velkou předností je přítomnost SFP portu 
kam lze vložit gigabitový MiniGBIC modul a 
připojit jej tak do optické trasy. Další velkou 
předností je integrovaný PoE výstup. 

  

Díky USB portu je možné připojit USB disk 
či 3G modem a mít tak centrální úložiště 
nebo záložní spoj.  

 

RouterBoard je dodáván s vyšší licencí L5.  

 

 

 



MIKROTIK:  RB912UAG-5HPnD-O venkovní  

AP / hotspot 2x2 MIMO, 802.11a/n, 3G, USB, 

POE, L4 

 
Precizní venkovní jednotka RB912UAG-
5HPnD-O ideální pro pokrytí venkovních 
prostor, např. zahrádek či parků. 

 

Jednotka má slot pro SIM kartu a slot pro 
miniPCI-e. Dále má dva RSMA konektory 
pro připojení antény v protokolu 802.11a/n 
a jeden USB port. Jednotka je dodávána 
vč. licence L4. 

 

 

 

 



TP-link:  TL-WPA2220KIT – 300 Mbps Powerline 

ethernet adaptéry + opakovač 

Sada TL-WPA2220KIT rozšíří vaše 
internetové připojení do každé místnosti 
domu pomocí stávající elektrické sítě.  

 

Vše jednoduše „plug and play“.  

 

Navíc je sada TL-WPA2220KIT vybavena 
opakovačem s tlačítkem Klonování Wi-Fi 
umožňující velké rozšíření dosahu 
signálu. To znamená bezproblémový 
roaming v rámci domácí sítě.  

 



RF elements:  EasyBracket - držák  

k RB RB912UAG-5HPnD-Outdoor 

EasyBracket 912 je držák z kvalitního ABS plastu 

umožňující montáž RB912UAG-5HPnD-O od 

MikroTiku a na velké sektorové antény od Ubiquiti 

UBNTAM5G19, UBNTAM5G20, UBNTAM5GA-TI. 

 

Možné použít i na antény s kompatibilním úchytným 

systémem SECM590 a SECM5120. 

     

 



TP-link:  Archer C7 - Gbit AP/Router,  

802.11 a/ac/b/g/n (2,4/5 GHz) 

Duální 2,4/5Ghz gigabitový router je 

kompatibilní se všemi současnými 

bezdrátovými standardy 802.11a/b/g/n. 

Navíc podporuje i novou generaci Wi-Fi 

standardu – 802.11ac.  

 

Router má 1x WAN a 4x LAN gigabitové 

porty. Navíc i dva USB 2.0 porty. 

 

Archer C7 je dokonalou volbou pro 

bezchybné streamování HD videa, 

online hraní a jiných úloh vyžadující 

velkou šířku pásma.  

 

 

 



MIKROTIK:  Cloud Core Router CCR1036, 8x 

Gbit LAN, 2x 10 Gbit SFP port, 16GB, 

dotykové LCD, vč. L6 
Velmi výkonný router s 36-ti jádry  

a 16 GB RAM! Celková propustnost  

je až 16 Gbit/s. Navíc je osazen dvěma 

10 Gbit SFP sloty pro miniGBIC moduly. 

Ideální řešení pro poskytovatele internetu, 

kteří potřebují opravdu výkonné řešení.  

 

Cloud Core má i dotykový, barevný LCD 

displej, díky kterému máte přístup i k 

některým nastavením Mikrotiku.  

 

Obsahuje licenci L6! 

 

 

 



TP-LINK: TL-SG1008PE - 8 port Gb 

PoE switch (IEEE 802.3af/at) 

TL-SG1008PE je 8-portový gigabitový 
stolní/rackový přepínač se všemi 8 porty 
podporující standard PoE+ (standardy 
IEEE 802.3af/at). 
 

TL-SG1008PE má navíc funkci priority, 
která pomáhá chránit systém v případě 
přetížení napájení. 
 

Díky celkovému výkonu 124 W, až 30 W 
na port, může přepínač napájet více 
energeticky náročných zařízení, jako jsou 
bezdrátové přístupové body (AP), IP 
kamery nebo IP telefony. 
 

 

 

 



Cloud pro mFi, miniPC RK3066 (ARM, 1.6 GHz), 

8GB SD, Linux + mFi controller 

Ukládejte data z Vašeho mFi systému 
na svůj vlastní cloud. Data tak máte vždy 
u sebe a přístupná odkudkoliv z Internetu.  

 

Cloud není třeba nijak nastavovat, 
instalace je zcela plug-n-play. Ušetříte 
tak čas a peníze za nákladné PC. 

 

MiniPC obsahuje výkonný procesor ARM 
Cortex A9 (RK3066), Dual Core 1,6 GHz 
s předinstalovaným Linuxem a mFi 
controllerem. 



UBIQUITI: Monitorovací server NVR AirVision 

 

AirVision NVR je první monitorovací 
server od známého výrobce Ubiquiti.  

 

NVR server nabízí dvoujádrový procesor 
Intel Atom D2550 s taktem 1,86GHz a 4GB 
operační paměť.  

 

Server obsahuje interní 500GB pevný disk 
s předinstalovaným vlastním softwarem 
AirVision 2 a nízkou spotřebu energie.  

 

Podporuje všechny IP kamery od Ubiquiti. 

 

 

 

 

 

 



Mikrotik: S+31DLC20D 10 Gigabit single-mode 

MiniGBIC modul (SFP) 

 
MiniGBIC modul pro single-mode vlákna je 
ideálním řešení pro zakončení či vytvoření 
optické trasy. 

 

Modul je přímo určen pro Cloud Core 
Routery od Mikrotiku. Modul je napájen 
přímo ze zařízení. Vzhledem k dosahu až 
10 km je ideálním řešením pro dlouhé 
optické trasy. MiniGBIC je vybaven 
držákem pro snadné vysunutí z SFP slotu. 

 

Modul je určen pro 2x LC konektory. 

 



 GWL/Power: LED lineární svítidlo, 72x SMD, 

0.5m, ploché, neutrální bílá, 5W  

Lineární svítidlo LED-CAB-500F-P 
vyniká vysokým světelným tokem 420 
lm při příkonu pouze 5W, tj. dosahuje 
poměru 84 lumenů na watt. 

 

Ukryté je v elegantní hliníkové liště s 
vyzařovacím úhlem 90° a neutrální bílou 
barvou světla. Výhodou je široké 
příslušenství a možnosti ovládání. 

 

Nejrozšířenější využití je především v 
kuchyních, skříních a dalších 
prostorech. 

 

 



 GWL/Power: LED lineární svítidlo - 

příslušenství  

Box pro přímé napojení vodičů napájecího 
adaptéru  

 

Dotykový vypínač s funkcí stmívače  

 

IR pohybový senzor pro lineární svítidlo 

 

Oboustranný propojovací DC konektor pro 
lineární svítidlo 

 

Vypínač s funkcí stmívače pro lineární svítidlo  

 

Vypínač pro lineární svítidlo.... a další 



WaveCon:  Průběžný závěs pro kabel s 

průměrem max. 4mm  

 

Průběžný závěs je určen pro místa v 
instalaci samonosného systému, kde 
není nutné kabel kotvit. 

 

Tímto způsobem lze ušetřit nemalé 
náklady z pohledu celé realizace trasy. 
Středová část část je tvořena 
neoprénem odolným UV záření, která 
zajistí bezpečné uchycení kabelu s 
průměrem do 4mm. 

 



OEM:  Promo: Kartáček cestovní, USB nabíječ 

do zapalovače 12V/5V/1A, protiskluzová 

podložka - vše logem i4wifi 


