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Autonomní WiFi vykrývač ENSTORE zajistí plnohodnot-
né šíření WiFi signálu. Uplatnění nachází v rozlehlých 
komplexech, jako jsou např. golfová hřiště, parky, roz-
sáhlá parkoviště, výstavní plochy apod., kde provozova- 
té požadují zajištění kvalitního přístupu na internet. Čas- 
tým využitím je šíření WiFi ve veřejných prostorech měst 
a obcí, nebo pro internetové poskytovatele jako jedno-
duchý a snadno umístitelný převaděč signálu.

Velkou předností celého systému ENSTORE je jeho au-
tonomní fungování  bez požadavku na přívod elektrické 
energie. Systém si vystačí s elektrickou energií získanou 
ze slunce a tato energie nejen že pokryje samotné pro- 
vozní potřeby zařízení, ale může být dále přes USB ko-
nektor, zabudovaný ve stožáru, využita např. pro dobíjení 
mobilních telefonů, nebo tabletů.



Pro vybudování systému není třeba poklá-
dat elektrické vedení. Tím se výrazně sníží  
náklady a urychlí realizace. Není nutné je- 
dnat s vlastníky pozemků, vyřizovat sta-
vební povolení pro zemní práce na po-
kládku kabelů, odpadají věcná břemena  
i nároky na obnovu povrchů.

Na jeden sloup se zpravidla umisťují tři wifi 
antény, pracující jak ve starších pásmech 
2,4 GHz tak i v moderních 5 GHz. Na tako-
výto převaděč je možné připojit při vhod-
né konfiguraci až 100 klientů v dosahu až 
5 km od vysílače. Těchto jednotek může 
být v daném prostoru umístěno více a ta- 
to zařízení spolu mohou vzájemně koope-
rovat. Připojení klienti tak ani v pohybu ne- 
ztrácejí spojení a jsou stále připojeni na  
vysílač s nejoptimálnějším signálem.

Jednotky zajistí rychlosti až 100 Mbps, při 
použití přímých P2P spojů i více. Mohou být 
kombinovány s dalšími zařízeními, jako jsou 
např. kamery, interkomy, rozhlas, apod.

Maximální počet antén na jedno zařízení: 3 (Alternativně 
lze do jedné lampy umístit i více bezdrátových jednotek.)
 
Optimální počet klientů na jednu anténu: 15
Optimální počet klientů na jednu lampu: 45
Maximální počet klientů na jednu anténu: 35
Maximální počet klientů na jednu lampu: 100
 
Frekvence: volitelně 2,4 GHz nebo 5 GHz
 
Modulace: WiFi a/b/g/n/ac
 
Rychlosti klientů: závisí na vytížení prostředí a na zvolené 
technologii. 1 Mbps až 100 Mbps, typicky v běžných pod 
mínách okolo 20 Mbps.
 
Propustnost HW při použití P2P spojů:
500 Mbps až 800 Mbps 
 
Dosah: závisí na použitých anténách (200 m – 5 km), typic- 
ky okolo 1,5 km v přímé viditelnosti
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Technické parametry


