
הגיגה ביט האלחוטי מגיע אליך לבית ולמשרד

 התקנה דיסקרטית
7X0 סדרה

 עד קצה העיר
סדרה 1200 ומעלה

 מתאים במיוחד לעמודי 

תאורה עירוניים

מתג אתרנט מובנה עם 3 ממשקי 

RJ45 גיגה

 רדיו גיגה ביט קומפקטי:

16x16x10 cm 

יכולת עבודה סימטרית או 

אסימטרית בהתאם ליישום

זוג יציאות PoE-Out - אידיאלי 

WiFi לשרשור, מצלמות ו

רוחב פס נטו: עד 500 מגה ביט 

לשנייה, סימטרי

טווח יישום: עד 1.3 ק"מ בזמינות 

גבוהה 99.99%

 התקנה בתצורת נקודה למספר 

 )עד 8( נקודות

טווח יישום: עד 350 מטר,

 גזרת כיסוי: 90°

הגדלת אזורי הכיסוי - שרשור יחידות 

 קצה ליחידות בסיס

 Beam Forming כיוונון אוטומטי

 להתקנה קלה במיוחד

רוחב פס נטו: עד 1 גיגה ביט לשנייה, 

 סימטרי / אסימטרי בצורה דינאמית

נקי מהפרעות - תחום תדר חדש 

 9,000MHz :60, רחב במיוחדGHz

של ספקטרום פנוי שאושר בישראל 

לשימוש חופשי

http://lbc.siklu.com מחשבון ביצועים לקישורי גלים מילימטרים באתר סיקלו 

 הקמת קישור 70/80GHz מחייבת הגשת בקשה למשרד התקשורת. פרטים נוספים: באתר משרד התקשורת 

https://www.gov.il/he/service/request-private-wireless-connection 

באישור המשרד לאיכות הסביבה. כל הציוד מתוצרת סיקלו קיבל פטור מבדיקות קרינה

מתאים להתקנה על גגות, מבנים וכו'

 מתג אתרנט מובנה עם עד 4 

ממשקי אתרנט

אופציה להזנת מתח כפולה

מגוון גדלים של אנטנות, להתאמה 

מיטבית לטווח היישום

רוחב פס נטו: עד 10 גיגה ביט 

לשנייה, סימטרי

 אמינות יוצאת דופן: MTBF מוכח

 90+ שנים 

טווח יישום: עד 5 ק"מ, בהתאם 

לדגם, גודל אנטנה וזמינות
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EH-710TX

EH-1200TX

EH-1200FX

16cm 38dBi

31cm 43dBi

65cm 50dBi

אנטנה 
מובנית 90

EH-2500FX

BU MH-B100

cTU MH-T201-CNN

EH-8010FX

TU MH-T200-CCC

גודל ושבח רוחב פס MBPS נטו
אנטנות

ממשקי 
 Ethernet

חשמלי

חיבור אופטי 
SFP

צריכת 
הספק

 PoE
Out
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