Produtos da Linha

Wireless

Antenas 5.8GHz
Antenas 5.8GHz Dupla Polarização
Estrutura reforçada para instalação e longa vida ú�l devido
ao material especial de produção. Fornecidas com um kit
de montagem, instalação em vários graus de inclinação
para um alinhamento fácil. Acompanhada do Suporte para
Rocket e dois Pigtail e o modelo 25Dbi apenas com dois
pingtails. Excelente alcance com transmissão de dados
eﬁciente.

Modelos Disponíveis
32dBi
25dBi 30dBi
DP- 2F-4958D32
DP-2F-4958D25

Suporte para
Rocket e dois Pigtail

DP-2F-4958D30

30dBi ECO
DP-2F-4958D30-ECO

34dBi

DP-2F-4958D34

Antena 5.8GHz Shield Radome

Antena de alta performance com dupla polarização a
DP-2F-4958D30-RDM é desenvolvida com
métodos modernos.
Com acréscimo da blindagem lateral, a antena possui
maior eﬁciência de irradiação e imunidade a ruídos.
Alta tecnologia para ajudar você a solucionar
suas necessidades
de comunicação.

Antenas 5.8GHz Polarizada
Opera na frequência de 5,1GHz até 5,8GHz produzidas com material
de qualidade. Os reﬂetores são fabricados com alumínio, reves�dos
com �nta em pó no processo de eletrostá�ca. Os suportes são feitos
com aço galvanizado. Tudo isso se traduz em uma vida ú�l muito
maior do que outras antenas. Esta antena é fornecida com kit de
inclinação de 60 graus o que permite a instalação em vários graus de
inclinação para um alinhamento fácil.
Antena u�lizada por polarização ver�cal ou horizontal.

Modelos Disponíveis
24dBi
2F-5158D24

29dBi

2F-5158D29

32dBi

2F-5158D32

34dBi

2F-5158D34
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Antenas 5.8GHz e 2.4GHz
Antenas 5.8GHz Setorial

Antena setorial que atua na frequencia 5,1GHz até 5,8GHz
com dulpa polarização. Foi fabricada com proteção em
ﬁbra de vidro de excelente qualidade para uma vida ú�l
extremamente elevada. Os suporte são de aço galvanizado
e com sistema tesoura e nível,
permite uma instalação e
Nível para
alinhamento perfeitos.
alinhamento
2 pigtail e 1 suporte para
rocket inclusos.

Modelos Disponíveis

16dBi DP 2F-5158S16-120-RB
17dBi DP 2F-5158S17-90-RB
19dBi DP 2F-5158S19-120-RB

Antenas 2.4GHz Setorial
Antena setorial fabricada com excelente qualidade para uma vida ú�l
extremamente elevada. Os suporte são de aço galvanizado e com sistema tesoura
que permite uma instalação e alinhamento perfeitos.

Modelos Disponíveis

16dBi 2F-2400S16-120H
Detalhe do compar�mento
des�nado ao uso de Router Board

16dBi RB 2F-2400S16-120V-RB

17dBi 2F-2400S17-90V

Antena 2.4GHz de Grade

Antena de alta performance desenvolvida com métodos
modernos. Alta tecnologia para ajudar você a solucionar
suas necessidades de comunicação.
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Roteadores e Adaptadores USB

Roteador WiFi 150 Mbps

Com padrões IEEE 802.11 b/g/n; este roteador é integrado
por: Ponto de acesso sem ﬁo, switch de 4 portas 10/100 Mbps
LAN e 1 porta WAN 10/100 Mbps, ﬁrewal integrado,
antena de 5dBi, transmi�ndo em 2.4GHs a�ngindo
taxas de 150Mbps.
Com as funções: Ponto de Acesso, Roteador,
Repe�dor, Repe�dor WISP, Cliente e Cliente WISP.
WDS Bridge; Firewall
embu�do, Controle de banda de clientes,
ﬁltro de IP e endereço MAC,
Domínio e Aplicações, etc;
Suporta 64/128bits WEP, WPA,
WPA/WPA2 criptografado.

Modelo 2F-W2005FA

Adaptador USB ULTRA
Modelo 2F-W1500N Ultra adaptador wireless USB
que pode a�ngir velocidade de até 150Mbps
com antena destacável de 5dBi e 500mW de potência.
Esse equipamento vem acompanhado de um cabo
extensor para melhor posicionamento do
equipameno.
Compa�vel com Win 8/7/Vista/XP/2003/2000
MacOS - Linux.

Roteador WiFi 150 Mbps
Antena Fixa

Com padrões IEEE 802.11 b/g/n; este roteador é
integrado por: Ponto de acesso sem ﬁo,
switch de 1 porta 10/100 Mbps LAN e 1 porta
WAN 10/100 Mbps, ﬁrewal integrado,
antena de 5dBi ﬁxa, transmi�ndo em 2.4GHs
a�ngindo taxas de 150Mbps.
Suporta 64/128bits WEP, WPA,
WPA/WPA2 criptografado.

Adaptador USB AP
Modelo 2F-W150AP
que pode a�ngi até
150Mbps de velocidade e
antena destacável de 2dBi.
Esse adaptador vem
acompanhado com um
so�ware (So�Ap) que
permite a sua u�lização
como se fosse um
Acess Point.
Simples conﬁguração o seu adaptador pode
compar�lhar uma conexão local com outros
equipamentos móveis.
Compa�vel com Win 8/7/Vista/XP/2003/2000
MacOS - Linux.
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Adaptador USB N

Modelo 2F-W150N Mini adaptador wireless USB que pode a�ngir a
velocidade de até 150Mbps com antena destacável de 2dBi.
Compa�vel com Win 8/7/Vista/XP/2003/2000 - MacOS - Linux.
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Antenas Indoor e OMNI

Antena 13dBi
Estas antenas são ideais para u�lização
Indoor e tem radiação de 360º, Compa�veis
com os padrões 802.11b/802.11g/802.11n.
Ideais para u�lização Ponto a Ponto,
Ponto a Mul�-Ponto, telefonia e CFTV sem ﬁo.
Proporciona maior alcance para rede interna.
Base especial.

Antena OMNI

É uma antena omni direcional que atua na
frequencia 2400MHz até 2485MHz com
polarização ver�cal.
Foi fabricada com proteção em ﬁbra de vidro
de excelente qualidade para uma vida ú�l
extremamente elevada.
Os suporte são de aço galvanizado.
Estas antenas são ideais para u�lização Outdoor
e tem radiação de 360º, Compa�veis com os
padrões 802.11b/802.11g/802.11n.
Elas vem com conectores N Fêmea. Ideais para
u�lização Ponto a Ponto, Ponto a Mul�-Ponto,
telefonia e CFTV sem ﬁo.

Modelos Disponíveis

10dBi

12dBi

15dBi
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Antena 9dBi

Estas antenas são ideais para u�lização
Indoor e tem radiação de 360º, Compa�veis
com os padrões 802.11b/802.11g/802.11n.
Ideais para u�lização Ponto a Ponto,
Ponto a Mul�-Ponto, telefonia e CFTV sem ﬁo.
Proporciona maior alcance para rede interna.
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