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NOVÉ produkty pro NOVÉ řešení problémů u wifi sítí

Jedná se o využití principu  tzv. „cross“ polarizace u wifi antén - stejně jako je tomu u  
stavěných LTE sítí a LTE základnových antén. Na rozdíl od stávající běžné vertikální nebo 
horizontální pravoúhlé polarizace antén (nebo v kombinaci horizontální+vertikální polarizace u 
2x2MIMO technologie) je u „cross“ polarizace také použita pravoúhlá polarizace, ale celý systém 
vyzařování je pootočen o 45o oproti horizontální, resp. vertikální rovině vyzařování.

Výhody, které takovéto uspořádání slibuje si dobře uvědomili již dříve vývojáři LTE 
mobilních sítí a samozřejmě nic nebrání využít těchto výhod i u wifi sítí a zejména potom u 
aplikace technologie 2x2 MIMO. 

Uvedené řešení přináší:

• potlačení zarušení od nejčastěji používané horizontální nebo vertikální polarizace o cca 8 dB
(což pro lepší názornost znamená snížení úrovně rušícího signálu na méně než 1/5 původní 
hodnoty)

• mechanická konstrukce vyzařovacích prvků u antény dosahuje ideálně symetrického 
uspořádání pro obě použité polarizace tj. +45o a -45o a umožňuje tak maximálně využít 
potenciál, který technologie 2x2 MIMO nabízí pro přenosové rychlosti a nízkou chybovost 
přenášených dat.

Akční nabídka

Základnové antény a klastry s „cross“ polarizací pro 5 GHz pásmo z naší produkce nyní v akční 
nabídce:

Všesměrové antény

DVM10-45-360an MIMO všesměrová anténa se ziskem 10 dBi a duální +45/-45o 
polarizací....1725,00 Kč
DVM14-45-360an MIMO PRO  všesměrová anténa se ziskem 14 dBi a duální +45/-45o 
polarizací.... 2156,00 Kč

Sektorové antény

DSM13-45-180/1an MIMO sektorová anténa se ziskem 13 dBi a duální +45/-45o 
polarizací....1380,00 Kč
DSM17-45-180/1an MIMO PRO sektorová anténa se ziskem 17 dBi a duální +45/-45o 
polarizací....1725,00 Kč

DSM16-45-90/1an MIMO sektorová anténa se ziskem 16 dBi a duální +45/-45o 
polarizací.... 799,00 Kč
DSM20-45-90/1an MIMO PRO sektorová anténa se ziskem 20 dBi a duální +45/-45o 
polarizací.... 999,00 Kč
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Klastry sektorových antén

DSM13-45-180/2an MIMO 2 samostatné sektorové antény v jednom krytu se ziskem 13 dBi a 
duální +45/-45o polarizací....1840,00 Kč
DSM17-45-180/2an MIMO PRO 2 samostatné sektorové antény v jednom krytu se ziskem 17 dBi 
a duální +45/-45o polarizací.... 2300,00 Kč

DSM16-45-90/2Aan MIMO 2 samostatné sektorové antény v jednom krytu se ziskem 16 dBi a 
duální +45/-45o polarizací....1499,00 Kč
DSM20-45-90/2Aan MIMO PRO 2 samostatné sektorové antény v jednom krytu se ziskem 20 dBi
a duální +45/-45o polarizací....1867,00 Kč

(všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH)

Výše uvedené ceny  platí do 24.4.2015 nebo do vyprodání zásob jednotlivých produktů.

Při zakoupení základnové antény v rámci této akce je cena klientských boxů používajících také
+45/-45 duální polarizaci (model DW20BOXBL-45an MIMO 2 MMCX)  při odběru min. 10 ks

475,00 Kč/ks bez DPH


