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GWL/Power LED trubice, 72x SMD, T8, 90 cm, 

neutrální bílá, 14 W  

Úsporná LED trubice LED-T8-90M-72S-P s 

vyzařovacím úhlem 140° a neutrální bílou barvou 

světla. 

LED trubice vyniká vysokým světelným tokem 1330 

lm při příkonu pouze 14W, tj. dosahuje skvělého 

poměru 95 lumenů na watt. 

Je opatřena na jedné straně kvalitním hliníkovým 

chladičem pro lepší odvod tepla a na druhé straně 

matným krytem. 

Nejrozšířenější využití je především v hotelech, halách, 

kancelářích, obchodech atd.



MIKROTIK mANT30 5 GHz Duplex MIMO, 30 dBi, 

2x RSMA, včetně přísl.

Dvoupolarizační 30 dBi anténa vhodná pro 

jednotku RB912UAG-5HPnD-O (MIMO). Jedná se 

o profesionální anténu, která se výborně hodí i 

pro náročné uživatele. Součástí antény je i kvalitní 

nastavitelný držák na stožár.

Anténa je vhodná pro jednoduché vytváření 

PtP spojů. Je dodávána i s voděodolným 

příslušenstvím pro propojení s jednotkou 

RB912UAG-5HPnD-O



UBIQUITI NanoBeam M5 AirMAX 19 dBi - MIMO 

2x2 - outdoor 5 GHz, 1x 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.



UBIQUITI AirFiber - venkovní PtP spoj 5 GHz, 

Gigabit LAN

Nejvyspělejší současná technologie páteřního 

spoje v pásmu 5 GHz. Díky pokročilým 

technologiím HDD, eXtended Range, modulaci 

256QAM komunikuje rychlostí až 1 Gbps. Spoj 

je možné realizovat do vzdálenosti 100 km dle 

nastaveného výkonu.

Spoj je provozován ve volném pásmu 5 GHz a tak 

za jeho provoz nemusíte platit žádné licenční 

poplatky.



GWL/Power Simple Battery Management pro 16 

článků (48V/10A2)

Ochranný a balancovací obvod pro LiFePO4 

články - určeno pro 16 článků v serii, celkové 

nominální napětí 48V, balancovací napětí 3.6 V / 

článek.

Při zapojování do obvodu, postupujte dle obrázku 

níže v dokumentech ke stažení. Naleznete na 

něm kompletní uspořádání vodičů B-, B1, B2 ... 

B+



TP-LINK TL-PA6010KIT - Startovní sada s gigabitovým 

powerline adaptérem AV600

Nové Gigabitové power line jednotky TL-PA6010KIT 

jsou ideální pro snadný a rychlý přenos dat po 

stávajících elektrických rozvodech a to rychlostí až 600 

Mbps! Velkou předností je kromě kompaktního rozměru 

i malá spotřeba energie.

Jednotky pracují až na vzdálenost 300 m rychlostí od 

5 Mbit do 600 Mbit



WaveRF Kompletní sada GSM bezdrátového, 

dotykového zabezpečovacího systému secuFi

Bezdrátový, dotykový GSM alarm secuFi s displejem 

určený k ochraně majetku a osob. Hodí se jak pro byty, 

chaty, garáže, kanceláře, malé obchody apod. Velmi 

snadné ovládání a instalace bez nutnosti nastavování 

přes SMS. Alarm komunikuje v českém jazyce.

Výhodou bezdrátového alarmu secuFi je jeho snadná 

instalace bez nutnosti vrtání nebo tahání kabelů. 

Díky velkému a podsvícenému displeji s klávesnicí lze 

snadno ovládat a nastavovat celý systém, nemusíte 

tedy jednotku nastavovat přes SMS příkazy.



MIKROTIK RB953GS-5HnT 128 MB RAM, 720 MHz, 2x 

miniPCI-e, 3x LAN, vč. L5

RB953GS-5HnT je velmi dobře vybavený RouterBoard 

a navíc první s podporou 3x3 MIMO. Lze je rozšířit o 2x 

optické moduly a 2x miniPCI-e karty. RouterBoard dále 

podporuje 3G/4G modemy a lze k němu připojit i externí 

paměť.

RB953GS-5HnT je prvním RouterBoardem s podporou 

3x3 MIMO. Dodáván je z vyšší licencí L5 .



MIKROTIK QRT-5 23dBi MIMO 2x2 anténa + MikroTik 

RB911G-5HPnD (5GHz)

Kompletní outdoorové řešení od Mikrotiku postavené na 

technologii MIMO 2x2 s RouterBoardem RB911G-

5HPnD.

RouterBoard RB911G-5HPnD je umístěn v kvalitním 

vodotěsném, UV odolném boxu s integrovanou 5 GHz 

MIMO 2x2 anténou ze ziskem 23 dBi.

Velkou výhodou je integrovaná přepěťová ochrana 

anténí i ethernetové části. Součástí dodávky je i PoE 

injektor a kvalitní adaptér.



UBIQUITI PowerBeam 5AC-500 AirMAX 27 dBi - MIMO 

2x2 - outdoor 5 GHz, 1x GBit LAN

PowerBeam 5AC-500 je vysoce výkonná kompletní 

venkovní jednotka včetně 27 dBi MIMO 2x2 antény pro 

pásmo 5 GHz vhodná pro PtP spoje. Jednotka 

podporuje reálnou propustnost TCP/IP 450 Mbps.

PowerBeam 5AC-500 vychází z velmi populárních 

jednotek NanoBridge M5. PowerBeam využívá novou 

konstrukci antény pro větší odolnost proti rušení, 

má lepší návrh pro snadnou instalaci a je 

vybaven gigabit ethernetem. Materiál jednotky využívá 

technologiiGEOMET pro vysokou odolnost proti 

korozi.



UBIQUITI Rocket 5AC-Lite - outdoor 5 GHz, 1x Gbit 

LAN, 2x RSMA, HighPower

Rocket 5AC-Lite je výkonná venkovní jednotka pro 

pásmo 5 GHz určená pro přímou montáž k MIMO 

anténám řady UBNT airMAX® ac. Jednotka podporuje 

relánou propustnost TCP/IP více než 450 Mbps. Lze 

takto jednotkou jednoduše vytvořit páteřní spoje.

Hlavní výhodou je revoluční přenosová rychlost díky 

standardu 802.11ac a dále využití časového 

multiplexu TDMA, což umožňuje na jednotku v režimu 

AP připojit více než 300 klientů a nízké latence. 

Výstupem pro MIMO AirMAX ac antény jsou 2 RSMA 

konektory.



UBIQUITI AirMAX RocketDish AC 5 GHz Duplex MIMO, 

31 dBi 2x RSMA, včetně přísl.

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.



GWL/Power Solární panel SCHUTTEN Mono 250Wp 60 

cells černý (MPPT 30V) EUFREE

Monokrystalický solární panel v černém provedení s 

výkonem 250 Wp je vhodný nejen ve spojení s 

mikroměniči pro systémy GridFree, ale i pro větší 

instalace.

Součástí panelu je i připojovací box s kabely a 

konektory MC4. Délka kabelů je 90cm.



GWL/Power Bezdrátový měřič el. energie MIEO HA-

104, PC link

Zařízení Designově pěkně zpracovaný přijímač 

zobrazuje kromě spotřeby také aktuální teplotu, čas 

a datum. Zobrazuje informace nejen o okamžité 

spotřebě a nákladech, ale data zároveň zaznamenává 

do paměti pro celkový přehled. Měřené hodnoty je 

možné přenést do počítače pro jejich analýzu.

Designově pěkně zpracovaný přijímač zobrazuje kromě 

spotřeby také aktuální teplotu, čas a datum.



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.

IP kamera Unifi-PRO je ideální volba pro monitorování 

vnitřních a venkovních prostor.



UBIQUITI Vnitřní IP kamera UniFi, 1 Mpix, IR přísvit, 

dome, H.264, PoE

Vnitřní 1 Mpix IP kamera UniFi-DOME od populárního 

výrobce Ubiquiti vyniká kvalitním obrazem v HD 

rozlišení 720p s možností nočního vidění.

Kamera má integrovaný mikrofon a slot pro 

paměťovou kartu microSD (karta není součástí 

balení). Mezi další přednosti patří snadná montáž např. 

do sádrokartonového podhledu, možnost ručního 

natočení kamery a PoE napájení po UTP kabelu.



UBIQUITI Monitorovací server NVR UniFi

Není nutné utrácet za nové PC s operačním systémem 

a velkou spotřebou. Unifi Video NVR je nová 

generace nahrávacího serveru od známého výrobce 

Ubiquiti. NVR má již předinstalovaný software Unifi 

Video pro správu IP kamer a integrovaný pevný disk.

Úložní médium poskytuje 500GB pevný disk. Při 

rozlišení 720p je možné nahrát až 400 hodin 

záznamu a při rozlišení 480p až 1200 hodin. 

Instalovaný software Unifi Video vám umožní připojit až 

50 IP kamer od Ubiquiti (doporučený počet je 20 kusů).



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


