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UBIQUITI RADOM pro PowerBeam M5 400

 Ochranný RADOM PBE-RAD-400 je volitelné 
originální příslušenství pro jednotky 
PowerBeam M5 400 a PowerBeam M2 400.

RADOM chrání zářič a pracovní prostor antény 
před vnějšími vlivy, jako jsou ptáci, listí, námraza, 
sníh, poryv větru ap. Výrazně tak prodloužíte 
životnost Vaší antény.



MIKROTIK RB921 a RB922 NetMetal outdoor 
AP/klient 5 GHz 2x2 MIMO, 720 MHz, 1x LAN, 

128MB, L4

 
Outdoorová jednotka v robustním provedení navíc s 
výstupním výkonem až 31 dBi. Jednotka v sobě 
integruje superrychlý standard 802.11ac a výstup 
2x2 MIMO. Díky integrovanému ukazateli intenzity 
signálu lze přímo na místě správně nasměrovat 
anténu.

RouterBoard lze díky SFP slotu připojit rovnou k 
optickému rozvaděči. Jednotka má gigabitový port a 
podporuje přenosvou rychlost až 850 Mbps.

Model RB922 má navíc rozšiřující slot pro miniPCI-
e kartu.



MIKROTIK RB921 a RB922 NetMetal outdoor 
AP/klient 5 GHz 3x3 MIMO, 720 MHz, 1x LAN, 

128MB, L4

 
Outdoorová jednotka v robustním provedení navíc s 
výstupním výkonem až 33 dBi. Jednotka v sobě 
integruje superrychlý standard 802.11ac a výstup 
3x3 MIMO. Díky integrovanému ukazateli intenzity 
signálu lze přímo na místě správně nasměrovat 
anténu.

RouterBoard lze díky SFP slotu připojit rovnou k 
optickému rozvaděči. Jednotka má gigabitový port a 
podporuje přenosvou rychlost až 1,3 Gbps.

Model RB922 má navíc rozšiřující slot pro miniPCI-
e kartu.



MIKROTIK RB922UAGS-5HPacD 720 MHz, 128 MB 
RAM, 1x LAN, 1x SFP, 1x 5GHz 802.11ac 2x 

MMCX, L4

 
RB922UAGS-5HPacD je velmi dobře vybavený 
RouterBoard a navíc s podporou nového 
standardu 802.11ac. Lze je rozšířit o optický 
modul, miniPCI-e kartu a SIM kartu. 
RouterBoard podporuje 3G/4G modemy a lze k 
němu připojit i externí paměť.

Díky podpoře standardu 802.11ac lze nabídnout 
klientům vyšší přenosové rychlosti, popř. lze 
RouterBoard využít pro páteřní spoj s rychlostí 
až 850 Mbps.



UBIQUITI NanoBeam M5 AirMAX 16 dBi - MIMO 
2x2 - outdoor 5 GHz, 1x LAN

 
NanoBeam M5 AirMAX 16 dBi je výkonná 
kompletní venkovní jednotka včetně 16 dBi MIMO 
2x2 antény pro pásmo 5 GHz vhodná pro PtP a 
PtMP spoje. Jednotka umožňuje komunikaci 
reálnou rychlostí až 300 Mbps.

Kompaktní jednotka nejnovější generace z dílny 
Ubiquiti Networks®. Díky rychlejšímu procesoru 
poskytuje maximální výkon v mimimálních 
rozměrech při zachování nízké ceny. Anténní 
systém se skládá ze dvou 16 dBi antén (MIMO) s 
horizontální a vertikální polarizací. Díky kvalitní 
směrové anténě jednotka lépe filtruje šum a 
zajišťuje tak lepší odolnost proti rušení.



LB-LINK BL-WN151 150 Mbps bezdrátový USB 
Adaptér 802.11n (2,4 GHz, 4 dBi)

 
USB adaptér pracující ve standardu 802.11n, 
kompatibilní s původní normou 802.11b/g.

BL-WN151 v miniaturním provedení je možné 
trvale ponechat v USB portu vašeho notebooku. 
I když je adaptér tak miniaturní, umí komunikovat 
rychlostí až 150 Mbps a podporuje výpočetně 
náročné šifrování WPA2. Další výhodou je i 
zpětná kompatibilita USB 1.0 a chipsetu 
MediaTec, který je podporován v široké škále 
operačních systému. 



LB-LINK BL-WR2000 300 Mbps AP/Router - 2,4 
GHz, 4x LAN, 1x WAN, 802.11n

 
BL-WR2000 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.

BL-WR2000 má díky výstupu dvou 5dBi antén 
dvojnásobnou propustnost až 300Mbit.
BL-WR2000 podporuje nejnovější SSID hiding, 
MAC filtering, 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, 
WPA-PSA/WPA2-PSK šifrování a tak je zaručena i 
bezpečnost dle nejnovějších standardů. 



MIKROTIK R11e-5HacD miniPCI-e karta 802.11ac, 
Atheros (5 GHz)

 
Mikrotik představuje jednotky s novým superrychlým 
standardem 802.11ac. Ideální upgrade Vaší sítě. 
Jednoduše kartu vložíte do RouterBoardu a zrychlíte 
síť. Karta je kompatibilní je všemi RouterBoardy se 
slotem miniPCI-e.

Na kartě jsou integrované LED diody pro snadné 
nasměrování antény. Velkou předností je 
integrovaná přepěťová ochrana. Karta podporuje 
přenosové rychlosti až 866 Mbit.



WaveRF Sektorová profi anténa s boxem 3x3 
MIMO, 18 dBi, 3x RSMA (5 GHz)

 Jedná se o box s třemi profesionálními 
sektorovými anténami. Ideální v kombinaci s 
Mikrotikem RB953GS-5HnT, který podporuje 
technologii 802.11n 3x3 MIMO. S danou 
technologií lze vytvořit spoj s rychlostí až 450 
Mbps.

Antény mají zisk 18 dBi a jsou určené pro pásmo 
5 GHz. Ideální pro použítí s jednotkami 
podporující technologii 3x3 MIMO.



WaveRF Panelová anténa s boxem 3x3 MIMO, 16 
dBi, 3x RSMA (5 GHz)

 

Jedná se o venkovní, vodotěsný kryt s třemi 
anténami. Ideální v kombinaci s Mikrotikem 
RB953GS-5HnT, který podporuje technologii 
802.11n 3x3 MIMO. Lze vytvořit spoj s rychlostí 
až 450 Mbps.

Antény s boxem jsou určené pro pásmo 5 GHz. 
Zisk každé antény je 16 dBi. Komplet je ideální 
pro použítí s jednotkami podporující technologii 
3x3 MIMO.

Součástí balení je i velmi kvalitní, nastavitelný 
držák na stožár šroubky pro uchycení 
RouterBoardu a 3x pigtaily pro propojení.



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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