
Služba WiFi hotspot

Ceník platný od 1.6.2019

Profesionální řešení WiFi pokrytí a managementu pro fremní zákazníky a náročné uživatele, s vyššími nároky na 

kvalitu a pokrytí služby.

WiFi hotspot

Typ hotspotu TP-LINK EAP225-Outdoor/Indoor

Maximální rychlost přenosu dat 1200 Mb/s

Podporuje standardy 802.11b (2,4GHz), 802.11g (2,4GHz), 802.11n, 802.11ac

Šifrování WEP 64bit, WEP 128bit, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise

Stabilní WiFi 
až na 200 metrů ve venkovním prostředí ✔  
Klíčové vlastnosti
Odolnost povětrnostním vlivům (IP65), 15KV ESD a 6KV ochrana 
proti blesku,  PoE napájení, 1 x LAN, 2 x externí anténa 5 dBi

✔  
Podniková WiFi s ověřováním hostů
Router má takzvaný kaptivní portál pro moderní autentizace hostů 
sítě.

✔  
Bezplatný řídící software Omada
Centralizovaná konfgurace, monitorování v reálném čase, grafcká 
analýza síťového provozu a dávkové aktualizace frmmaru.

✔  

Instalace a aktivace služby* ✔  
Měsíční poplatek za vzdálenou správu
bez pronájmu zařízení**

30 Kč / ks

Měsíční poplatek za vzdálenou správu
s pronájmem zařízení

100 Kč / ks

Doplňkové služby za příplatek
Využijte dalších volitelných služeb pro usnadnění vašeho podnikání.

Hlasové VoIP služby, virtuální tel. ústředna, mebhosting

*    Cena aktivace a instalace služby se řídí platným ceníkem.
**   Prodej zařízení TP-LINK EAP bude umožněn pouze s poplatkem za vzdálenou správu.
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.



Bezdrátový přístupový bod Omada AC 1200 s MU-MIMO pro montáž na stěnu EAP225-Outdoor

• Bytelný kryt odolný vůči klimatickým podmínkám pro tvorbu Wi-Fi sítí ve
venkovních podmínkách

• Rychlost přenosu dat až 1200 Mb/s s technologií 2x2 MU-MIMO

• Vysoký přenosový výkon a antény s vysokým ziskem poskytují pokrytí
pro velké plochy

• Bezplatný softmare Omada pro řízení ovladače umožňuje
administrátorům snadno spravovat stovky EAP

• Kaptivní portál poskytuje praktický způsob autentizace hostů sítě Wi-Fi

• Autentizace hostů Wi-Fi sítě díky podpoře přihlášení přes Facebook s
SMS pomáhá rozšířit Vaše obchodní aktivity

Cloudový kontroler Omada OC 200

Cloudový kontroler TP-Link OC 200 vytváří základ bezdrátových podnikových sítí a dokáže spravovat až 

50 kompatibilních přístupových bodů současně z jednoho místa. To umožňuje bezdrátovou síť libovolně 

rozšiřovat a posilovat bet velkých nároků na IT. Kontrolér OC 200 Omada zajišťuje také monitoring sítě a 

tak poskytuje statistiky a grafcké analýzy provozu v reálném čase. Jeho prostřednistvím lze rovněž 

provádět aktualizace frmmaru síťových prvků. K pohodlnému ovládání kontroléru odkudkoli pomocí 

mobilního telefonu slouží výrobcem zdarma poskytovaná aplikace Omada.

Klíčové vlastnosti

• Profesionální centralizovaná správa Wi-Fi sítě pro až 50 Acess
Pointů

• Bezplatný přístup do cloudu umožňuje provádět správu kdykoli a
odkudkoli

• Podpora napájení přes datové rozvody PoE (802.3af/802.3at) pro
snadnou instalaci

• Špičkové provedení s výkonným chipsetem, odolným kovovým
krytem a USB portem pro automatické zálohování 

• Mobilní aplikace Omada pro praktické ovládání

• Bezpečná síť pro hosty s několika možnostmi přihlašování (Facebook Wi-Fi, SMS login, Voucher)

Více informací a technické specifkace naleznete na našich webových stránkách www.u-n.cz


