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Výkonné jednotky pro bezdrátovou komunikaci

Společnost LigoWave vyvíjí od roku 2007 vysoce výkonné, inovativní a přitom cenově  

dostupné bezdrátové produkty určené pro ISP a Telco operátory, ale i pro nasazení  

v podnikových sítích. Produktové řady nyní pokrývají všechny oblasti celosvětového 

trhu, včetně distribuce dat Point-to-MultiPoint, mostů typu Point-to-Point pro 

aplikace backhaul a přístupových bodů pro vnitřní aplikace. Vlastní proprietární 

software umžňuje dosahovat jednotkám LigoWave vyšších výkonů než u standardních 

konkurenčních produktů.

  Velmi výkonný point-to-multipoint systém nabízející propustnost až 500 Mbps. 

Jedná se o ideální řešení pro poskytovatele služeb, kteří potřebují nabídnout velmi 

spolehlivé připojení pro vysoký počet koncových uživatelů.

  Centrální jednotky v robustním provedení a krytím IP67 nabízejí 90° sektorovou 

anténu s vysílacím výkonem 30dBm a citlivostí až 17dBi. Klientské jednotky pak 

nabízejí citlivost až 15 dBi.

Řada LigoDLB ac PRO  

  LigoPTP RapidFire je extrémně spolehlivý point-to-point systém s kapacitou 

750 Mbps a dosahem desítek kilometrů. Díky odolnému krytu s certifikací IP-67, 

jednoduchým a spolehlivým způsobem montáže, GORE-TEX membráně je systém 

LigoPTP RapidFire vhodný i do těch nejnáročnějších podmínek. 

  Snadnou a spolehlivou konfiguraci umožňuje oddělený management jednotek 

v pásmu 2,4GHz. Uživatelské rozhraní je založeno na HTML5 a přizpůsobí se 

velikosti Vaší obrazovky, je velmi intiutivní a konfigurace nových point-to-point 

linek je tak snadná a rychlá.

Řada LigoPTP RapidFire s extrémním výkonem
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PROFIcomms s.r.o. nabízí k produktům LigoWave přidanou hodnotu:

  technická podpora dálková nebo u zákazníka

  technická a produktová školení

  návrhy sítí 

  Produktová řada Infinity nabízí velký výběr Wi-Fi přístupových bodů pro vnitřní 

i venkovní nasazení v podnikových sítích. Vnitřní jednotky mají buď 2x2 nebo 3x3 

dual-band MIMO antény, venkovní jednotka umožňuje navíc připojení externích 

antén.

  K jednotkám řady Infinity je k dispozici velmi kvalitní softwarový Controller  

s inuitivním grafickým rozhraním, který lze provozovat buď na lokálním serveru 

nebo v Cloudu. 

Řada Infinity  

  Produkty ze série LigoPTMP jsou novou generací point-to-multipoint 

bezdrátových zařízení, které jsou vhodné pro nasazení v průmyslových nebo 

náročných provozních podmínkách. Jedná se o profesionální řešení s velmi 

snadnou aplikací a údržbou díky předkonfigurovaným setům.

  Jednotky nabízejí např. odolné kovové šasi, propustnost až 600 Mbps  

a oddělený management jednotek v pásmu 2,4GHz. 

Řada LigoPTMP  


