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MIKROTIK Cloud Core Router CCR1072, 8x SFP+, 
1x Gbit LAN, 16 GB, 2x USB, dotykové LCD, L6   

 
Cloud Core Router CCR1072-1G-8S+ je nejvýkon ější 
zařízení od Mikrotiku!

Cloud Core Router má 16 Gbit ECC RAM, 1GB NAND 
paměť a dokáže zpracovat přes 120 milion ů paketů 
za sekundu !

Je určený pro datová centra a firmy s vysokými nároky 
na výkon sítě. 

Cloud Core Router dodáván se dvěmi zdroji, které se v 
případě výpadku automaticky přepnou. 



MIKROTIK S-RJ01 RJ45 10/100/1000M copper 
modul (SFP) 

Modulární jednotka určená pro Cloud Core Routery. 

RB-S-RJ01  umožňuje do SFP portu vložit zdí řku pro 
konektor RJ45 . 

V případě Cloud Core Routeru CCR1072-1G-8S+ tak 
lze jednotku osadit až 8 moduly RJ45.



UBIQUITI EdgeSwitch - Lite - 24x Gbit LAN, 2x SFP 
port, 25W 

EdgeSwitch - Lite je gigabitový switch s 
managementem  v profesionálním provedení s 
možností montáže do racku 1U. 

UBNTEDGE-S24-Lite je osazen 24x Gbit 
ethernetovými porty  a dvěma gigabitovými SFP 
porty  pro připojení do optické síťe. 

Switch má vysokou propustnost až 26 Gbps.

Ideální pro malé a střední firmy.



UBIQUITI EdgeSwitch - Lite - 48x Gbit LAN, 2x SFP 
port, 2x SFP+ port, 56W 

EdgeSwitch - Lite (ES-48-Lite ) je gigabitový switch 
s managementem  v profesionálním provedení s 
možností montáže do racku 1U. 

UBNTEDGE-S48-Lite je osazen 48x Gbit 
ethernetovými porty  a dvěma gigabitovými SFP+ 
porty  a dvěma SFP porty  pro připojení do optické síťe. 

Switch má vysokou propustnost až 70 Gbps.

Ideální pro malé a střední firmy.



GWL/Power Solární panel GWL/Sunny Flexible 
Mono 100 Wp (MPPT 18V)     

 
Vysoce účinný lehký a ohebný monokrystalický 
solární panel  s výkonem 100 Wp , při plném oslunění 
vhodný pro aplikace s trvalým příkonem do 80 W. 

Panel GWL/Sunny-100M-F  je určen pro provoz na 
nominálním napětí 12V. 

Vhodný pro malé ostrovní systémy, přístupové body, 
lehké přenosné systémy, kemping apod.



GWL/Power Solární panel GWL/Sunny 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.

Solární panely EUFREE s nadstandardní garancí od 
výrobce 25 let a +5 let garancí od certifikační 
společnosti TUV NORD.

Objednávejte pod produkt. kódem GWL/Sunny-250P-J

Nabízíme specielní ceny již od >5kWp.



RF elements Sektorová anténa CARRIER CLASS 
MIMO, 14 dBi, 75°, 2x SMA-f (2,4 GHz)   

 
Anténa využívá 2x2 MIMO technologii (duální 
polarizace) v pásmu 2,4 GHz, ziskem 14 dBi  a s 
vyzařovacím úhlem 75° nebo 100°. 

Důležitým prvkem, který je součástí antény je 
Backshield - systém reflektorů zabudovaných do 
antény, určený pro potla čení postraního a zadního 
vyzařovaní . 

Anténa je kompatibilní s jednotkami Ubiquiti Rocket a 
jednotkami NetMetal, NetBox a BaseBox  od 
MikroTiku.



RF elements Sektorová anténa CARRIER CLASS 
MIMO, 16 dBi, 76°, 3x SMA-f, HHV (5 GHz)    

 
Anténa využívá 3x3 MIMO technologii (H/H/V 
polarizace) v pásmu 5 GHz, ziskem 16 dBi  a s 
vyzařovacím úhlem 76° nebo 100°.

Důležitým prvkem, který je součástí antény je 
Backshield - systém reflektorů zabudovaných do 
antény, určený pro potla čení postraního a zadního 
vyzařovaní . 

Anténa je kompatibilní s jednotkami Ubiquiti Rocket  a 
jednotkami NetMetal, NetBox a BaseBox  od 
MikroTiku.



RF elements Sektorová anténa CARRIER CLASS 
MIMO, 16 dBi, 76°, 3x SMA-f, VVH (5 GHz)    

 
Anténa využívá 3x3 MIMO technologii (V/V/H 
polarizace) v pásmu 5 GHz, ziskem 16 dBi  a s 
vyzařovacím úhlem 76° nebo 100°.

Důležitým prvkem, který je součástí antény je 
Backshield - systém reflektorů zabudovaných do 
antény, určený pro potla čení postraního a zadního 
vyzařovaní . 

Anténa je kompatibilní s jednotkami Ubiquiti Rocket  a 
jednotkami NetMetal, NetBox a BaseBox  od 
MikroTiku.



RF elements Sektorová anténa CARRIER CLASS 
MIMO, 20 dBi, 74°, 2x SMA-f (5 GHz)    

 
Anténa využívá 2x2 MIMO technologii (duální 
polarizace) v pásmu 5 GHz, ziskem 20 dBi  a s 
vyzařovacím úhlem 74° nebo 100°. 

Důležitým prvkem, který je součástí antény je 
Backshield - systém reflektorů zabudovaných do 
antény, určený pro potla čení postraního a zadního 
vyzařovaní . 

Anténa je kompatibilní s jednotkami Ubiquiti Rocket  a 
jednotkami NetMetal, NetBox a BaseBox  od 
MikroTiku.



UBIQUITI Parabola 38cm (23 dBi) pro jednotku 
AirFiber AF-5X, 5 GHz     

 
Precizní 23 dBi parabolická anténa  (AF-5G23-S45) 
pro pásmo 5 GHz.

Je určena pro jednotky AirFiber AF-5X . 

Unikátní design antény s radomem zajišťuje lepší 
odolnost vůči rušení a meteorologickým vlivům.

Anténa má duální lineární polarizaci pootočenou o 45°. 
Úhel vyzařování v obou polarizacích je 10°.

S touto anténou dosáhnete rychlých spojení za skvělou 
cenu.



UBIQUITI Držák pro p řesné zaměření antén 620 mm 
    
 

Precision Alignment Kit (PAK-620) umožňuje velmi 
přesně zaměřit PtP nebo páte řní spoje Ubiquiti .

S držákem PAK-620 je možné natočit parabolu ve dvou 
osách až do úhlu 15° , díky přesnému zaměření 
vytvoříte kvalitní PtP spoj.

Praktický držák oceníte při instalaci antén: AirFiber AF-
5G30-S45, PowerBeam 5AC-620, PowerBeam M5-620 
a RocketDish RD-5G30-LW.



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


