
• Cenovno optimalna rešitev
• Enostavna namestitev
• Enostavna konfiguracija

LigoWave

Infinity Controler:
Inovativni sistem za nadzor, upravljanje in delo s celotnim 
sistemom. Hitra in enostavna instalacija ter dodajanje novih 
dostopnih točk. Hitro in učinkovito nadziranje obstoječih 
dostopnih točk. Možna je instalacija v okolju naročnika ali 
pa uporaba Infitity controler sistema v oblaku proizvajalca.

Easy Mesh:
Enostavno in samodejno ustvarjanje Mesh topologije pri 
širših postavitvah.

Proximity:
Samodejno zaznavanje in prijavljanje naprav z vnaprej 
določenimi MAC naslovi.

Izdelek Tip Radio mode Moč oddajanja Moč oddajanja

NFT 3ac Lite Indoor MIMO dual 3x3 2.4GHz 22dBm 5GHz 22dBm

NFT 2ac Indoor MIMO dual 2x2 2.4GHz 27dBm 5GHz 27dBm

NFT 2ac Outdoor MIMO dual 2x2 2.4GHz 29dBm 5GHz 29dBm

• Primerna za različne »indoor« 
in »outdoor« aplikacije

• Enostavna širitev sistema

Brezžičnost = Prihodnost



Prodaja: 040 440 373 
Podpora: 040 440 842
ict-partners@A1.si
A1.si

A1 Slovenija, d. d.
Šmartinska 134b,
1000 Ljubljana

Flexible:
Dostopne točke je možno postaviti na 3 načine. Vsaka 
dostopna točka je lahko samostojna (web vmesnik za 
konfiguracijo). Ena izmed dostopnih točk je kontroler za vse 
ostale. Ali pa se uporabi zunanji kontroler.

Automated Device Onbording:
Proces, ki samodejno konfigurira in vključi nove Access 
point naprave, ki jih postavimo v omrežje že postavljenega 
Wifi sistema, s čimer se minimizirajo napake pri 
konfiguracijah ter zmanjša čas postavitve novih dostopovnih 
točk.

Predefined scenarios and applications:
Infinity Controller ima definiranih kar nekaj v najprej 
določenih scenarijev postavitve in delovanja. Primer so 
offce access-point postavitve, postavitve v gostinskih lokalih, 
postavitve javnih Wifi dostopnih točk, ipd. 

Standalone Integrated
Controller

External
Controller

Maps Integration Downloadable 
PDF Reports

PTP and PTMP 
Mode Support

Online Storage for 
Saved Calculations

LinkCalc
Programsko orodje za načrtovanje brezžičnih omrežij, ki je v brezplačno uporabo na voljo 
v oblaku proizvajalca. Z orodjem lahko preračunavamo zmogljivosti in hitrosti glede na 
geografsko ozadje, oddaljenost dostopovnih točk, moč oddajanja, ipd. 
Pri načrtovanju lahko vključujemo tudi opremo drugih proizvajalcev.


