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WiFi معایب و مزایا
WI-FI زندگــی را بــرا ی مــا بســیار ســاده کــرده اســت. ایــن فنــاوری اجــازه مــی دهــد 
کــه در هــر مــکان و شــرایطی از محیــط هــای کاری تــا پســتوهای منــازل و فضاهــای 
بیرونــی، بــه ســاده تریــن شــکل ممکــن از ارتباطــات Online لــذت ببریــم و بــدون 
ــه شــبکه مــورد نظــر  ــج در لینــک هــای فیزیکــی، ب ــی از محدودیــت هــای رای نگران

خــود و بویــژه بســتر اینترنــت متصــل شــویم.

متأســفانه ماننــد بســیاری از پدیــده هــای دیگــر Wi-Fi نیــز مشــکالت و خطــرات جانبی 
مربــوط بــه خــود را دارد کــه بــا متراکــم شــدن بیشــتر امــواج در محیــط، ایــن تاثیــرات 

مخــرب افزایــش مــی یابنــد.
ــواج  ــار ام ــه انتش ــر پای ــابه، ب ــس مش ــای وایرل ــتم ه ــواج Wi-Fi و سیس ــرد ام عملک
ــن مقــدار  ــن اســت. ای ــزی ســطح پایی الکترومغناطیــس در فرکانــس هــای گیکاهرت
از تشعشــع بــا توجــه بــه میــزان و طــول مــدت در معــرض بــودن مــی توانــد بطــور 

ــاک باشــد. ــرای ســالمت انســان خطرن بالقــوه ب
امــروزه خــالص شــدن از ایــن میــدان هــای الکترومغناطیــس امــری غیــر ممکــن بــه 
ــی ســیم  ــودن 24 ســاعته و تمــام وقــت دســتگاه هــای ب نظــر مــی رســد. روشــن ب
ماننــد گوشــی هــای موبایــل ، روترهــا و مــودم هــای وایرلــس و تابــش امــواج 
ــر  ــر مف ــال حاض ــه در ح ــت ک ــا اس ــن مدع ــارز ای ــه ب ــات نمون ــه جه ــی در هم رادیوی

ــدارد. ــود ن ــان وج ــرای انس ــواج ب ــن ام ــزی از ای گری
ــود  ــرای بهب ــا ب ــن راهکاره ــب تری ــه مناس ــورت گرفت ــی ص ــات جهان ــر مطالع ــا ب بن
ــه حداقــل رســاندن خطــرات ناشــی از امــواج الکترومغناطیــس  شــرایط موجــود و ب
ــوع و  ــح از ن تبعیــت از قوانیــن و مقــررات وضــع شــده در راســتای اســتفاده صحی

ــی باشــد. ــس م ــوان دســتگاه هــای وایرل ت
ــرای رفــع ناهنجــاری هــای فرکانســی و وضــع  ــه وجــود ســازمانی تخصصــی ب ــاز ب نی
ــم  ــازمان تنظی ــال 1382 س ــا در س ــد ت ــب ش ــور، موج ــده در کش ــن بازدارن قوانی

ــود. ــیس ش ــران تاس ــی ای ــات رادیوی ــررات و ارتباط مق
در حــال حاضــر مدیریــت و نظــارت بــر ســاختار فضــای فرکانســی و نحــوه تخصیــص 
فرکانــس هــای رادیویــی  بــر عهــده ایــن ســازمان اســت کــه بــا جدیــت بســیار زیــاد 
ــر  ــی مســتمر ب ــورد اســتفاده،  نظارت ــه هــای فرکانســی م ــه ســازی دامن ضمــن بهین
نحــوه عملکــرد و اســتاندارد دســتگاه هــای رادیویــی در حــوزه ارتباطــات نیــز دارد.

در اینجــا ضمــن تشــکر و تقدیــر از تــالش پرســنل و مدیــران ایــن ســازمان بویــژه 
کارشناســان اداره کل اســتاندارد و تأییــد نمونــه، الزم بــه ذکــر اســت در ایــن مــورد 
ــه حداقــل رســاندن مضــرات و عــوارض  ــه ســطح مطلــوب و ب ــرای رســیدن ب نیــز ب
ــن حــوزه از  ــر در ای ــف هــای درگی ــی، همــکاری تمامــی طی ــواج رادیوی ناخواســته ام
تولیــد کننــده داخلــی و وارد کننــده کاالی وایرلــس تــا کارشناســان ، ســرویس 



دهنــدگان، شــرکت هــای ایجــاد کننــده بســترهای ارتباطــی بــی ســیم و حتــی مصــرف 
کننــدگان نهایــی کاالهــای رایویــی را مــی طلبــد.

امیــد اســت کــه بــا ارج  نهــادن بــه قوانیــن وضــع شــده و احســاس مســولیت، همــه 
مــا بعنــوان ذینفعــان و اســتفاده کننــدگان ایــن فنــاوری ضمــن اســتفاده از باندهــای 
فرکانســی تعییــن شــده و بکارگیــری تــوان هــای مجــاز در ارتباطــات وایرلــس، نقــش 
ــی و اغتشــاش فرکانســی موجــود در کشــور و اســتفاده  خــود را در کاهــش  آلودگ
بهینــه از ارتباطــات رادیویــی و بــه حداقــل رســاندن عــوارض اجتنــاب ناپذیــر ایــن 
ــا  ــودکان ایف ــژه ک ــه بوی ــراد جامع ــک اف ــک ت ــتی ت ــالمت و تندرس ــر س ــوژی ب تکنول

کنیــم.
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چرا میکروتیک ؟
ــک هــم در  ــه دســتگاه هــای میکروتی ــد 20 ســال حضــور مســتمر و مقتدران هرچن
حــوزه ارتباطــات رادیویــی و هــم در شــبکه هــای کابلــی و افزایــش روزافــزون 
ــی  ــن شــرکت در تمام ــل ای ــه روتربوردهــا و سیســتم عام ــدان ب ــران و عالقمن کارب
ــک  ــزات میکروتی ــه تجهی ــی و عملکــرد بهین ــد کارای ــی موی ــه تنهای کشــورها، خــود ب
مــی باشــد ولــی عوامــل متعــدد دیگــر نیــز وجــود دارد کــه کفــه تــرازو را بشــدت بــه 

ــی ســنگین مــی کنــد. ســمت اســتفاده از محصــوالت ایــن کمپان
ــک  ــوالت میکروتی ــا محص ــان ب ــر جه ــبکه در سراس ــران ش ــی مدی ــک تمام ــدون ش ب
وعملکــرد آنهــا آشــنا هســتند و یــا در شــبکه خــود از ایــن تجهیــزات اســتفاده مــی 

کننــد.
برقــراری ارتباطــات رادیویــی در محیــط هایــی بــا شــرایط ســخت آب و هوایــی ، 
ــه اینترنــت بیــن کشــورها، ایجــاد لینــک هــای وایرلــس در مناطــق دریایــی و  مبادل
برقــراری تونــل هــای امــن انتقــال دیتــا بیــن بانــک هــا از جملــه مــواردی هســتند کــه 

توســط میکروتیــک قابــل پیــاده ســازی مــی باشــند. 
ــریعتر،  ــت و س ــود اینترن ــای موج ــاوری ه ــود فن ــک، بهب ــی میکروتی ــت اصل ماموری
ــری از  ــترده ت ــف گس ــرای طی ــا ب ــودن آنه ــر نم ــه ت ــه صرف ــرون ب ــر و مق قدرتمندت

ــت.  ــران اس کارب



) RouterOS (  سیستم عامل میکروتیک  •
ــده  ــب تپن ــوان RouterOS قل ــت عن ــک تح ــای میکروتی ــتگاه ه ــل دس ــتم عام سیس
ــل  ــه کرن ــر پای ــه ب ــود ک ــی ش ــوب م ــرکت محس ــن ش ــزاری ای ــخت اف ــزات س تجهی
ــاده شــده اســت. ســاختار منســجم و یکپارچــه  ــان نه ــل لینوکــس بنی سیســتم عام
RouterOS ، پایــداری عالــی سیســتمی، کارایــی منحصــر بفــرد در عملکــرد، توانایــی 
ــری  ــار کارب ــکل هــای Routing و Switching در کن ــر در اجــرای پروت ــی نظی هــای ب
ــن و  ــی از قدرتمندتری ــه یک ــل را ب ــتم عام ــن سیس ــوع ای ــریع، در مجم ــان و س آس

ــل نمــوده اســت. ــان تبدی ــی در جه ــن  پلتفــرم هــای مســیر یاب ــوب تری محب
بــا قاطعیــت مــی تــوان بیــان داشــت هــر پیکربنــدی در حــوزه مســیریابی شــبکه و 
ــاده ســازی  ــل پی ــد کلیــک قاب ــا ارتباطــات Wi-Fi ، توســط RouterOS بســادگی چن ی

اســت.
ــه  ــن سیســتم عامــل، موجــب شــده ک ــدی در ای وســعت عملکــرد و ســرعت پیکربن
روتربوردهــای میکروتیــک از پرمصــرف تریــن تجهیــزات مــورد اســتفاده ی ســرویس 

دهنــدگان اینترنــت در سراســر جهــان باشــند.
بســیاری از ویژگــی هــای رایــج و پــر کاربــرد شــبکه و تعــداد بســیاری از پیکربندهای 
خــاص و حرفــه ای تحــت پشــتیبانی ایــن نــرم افــزار قرار دارنــد و همزمان با توســعه 
فنــاوری هــای شــبکه و ارائــه پروتــکل هــای جدیــد، فراینــد افــزودن ســرویس هــای 

مــورد نیــاز کاربــران بــه ایــن نرم افــزار نیــز ادامــه دارد.
هــدف میکروتیــک فراهــم ســاختن تمامــی ویژگــی هــای مــورد نیــاز در حــوزه شــبکه 

بــا رویکــرد راه انــدازی ســریع، ســاده و کاربــری آســان اســت.   

• Powerful QoS control
• RIP, OSPF, BGP, MPLS routing
• P2P traffic filtering
• Bonding of Interfaces
• Stateful firewall, tunnels
• )R(STP bridging with filtering
• High speed 802.11a/b/g/n/ac
• Wireless TDMA )Nv2(
• WDS and Virtual AP
• HotSpot Plug-and-Play access
• WinBox GUI and Web admin
• Telnet/mac-telnet/ssh/console
• Real-time configuration and
  monitoring
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•  سبد کاالیی متنوع
طیــف محصــوالت ارائــه شــده توســط میکروتیــک بســیار گســترده اســت. تجهیــزات  
کاربــردی بــرای انــواع شــبکه هــای کابلــی و بــی ســیم از تجهیــزات ســمت مشــتری 
گرفتــه تــا دســتگاه هــای حرفــه ای مــورد اســتفاده در دیتــا ســنترها بوســیله ایــن 
شــرکت ارائــه مــی شــود. میکروتیــک در کنــار کاالهــای خــود تجهیــزات جانبــی 
ــز  ــر را نی ــاژول هــای فیب ــواع کارت هــای توســعه وایرلــس و م ــه ان بســیاری ازجمل
تولیــد مــی کنــد کــه بــا افــزودن بــه دســتگاه هــای میکروتیــک حــوزه عملیاتــی آنهــا 

بــه ســطح بســیار باالتــری ارتقــإ مــی یابــد.

• دوره های آموزشی 
شــرکت میکروتیــک دارای یــک شــبکه وســیع از مشــاوران خبــره، مراکــز آموزشــی 
ــش از 5000  ــود بی ــت. وج ــان اس ــورهای جه ــب کش ــدگان کاال در اغل ــع کنن و توزی
ــده و حرفــه ای در RouterOS و برگــزاری بیــش از  کارشــناس شــبکه آمــوزش دی
ــی  ــازه عملیاتــی ایــن کمپان ــه ای از ب 4000 کالس آموزشــی در ســال گذشــته نمون

اســت.
ایجــاد ســاختار آموزشــی منســجم در ســطح بیــن المللــی بــرای آشــنایی کاربــران بــا 
RouterOS و اعطــای مــدارک بیــن المللــی از ســرویس هــای بســیار خــوب میکروتیک 

در زمینــه آمــوزش مــی باشــد.

• منابع فنی رایگان
ــی  ــی ب ــع منابع ــی، توزی ــازار جهان ــد در ب ــن برن ــادی حضــور ای ماحصــل ســالیان متم
نظیــر و گســترده از اطالعــات فنــی در خصــوص  پیکربنــدی، عیــب یابــی ، راهکارهــای 
شــبکه ای، یادداشــت هــای کاربــری و فایــل هــای راهنمــای دســتگاه هــای میکروتیک 

اســت کــه در فضــای مجــازی بصــورت رایــگان در دســترس عمــوم مــی باشــند.

• نسبت عملکرد و هزینه
بهتریــن عملکــرد نســبت بــه قیمــت از شــاخص هــای بــارز محصــوالت میکروتیــک بــه 
شــمار مــی رود کــه امــکان رقابــت بــا ایــن برنــد را بشــدت مشــکل ســاخته اســت. 
در مقایســه بــا دیگــر روترهــای حرفــه ای شــبکه، راهــکار هــای میکروتیــک بســیار 

کــم هزینــه هســتند.



)MUM( گردهمایی کاربران میکروتیک
 MUM عنــوان  تحــت  میکروتیــک  کاربــران   گردهمایــی 
 RouterOS ــزار ــرم اف ــور ن ــول مح ــی ح )MikroTik User Meeting( کنفرانس
و ســخت افــزار هــای RouterBOARD اســت کــه دربرگیرنــده طــرح ســواالت، 
شــرکت در کارگاه هــای آموزشــی، آشــنایی بــا نقطــه نظــرات کارشناســان و 
معرفــی فنــاوری هــای اختصاصــی ارائــه شــده توســط میکروتیــک مــی باشــد. 
در نشســت هــای MUM ضمــن گردهمایــی و تبــادل نظــر میــان متخصصیــن و 
کارشناســان میکروتیــک، کاربــران مــی تواننــد در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن بــه 

بیشــترین اطالعــات موجــود دسترســی داشــته باشــند.
ایــن گردهمایــی تــا کنــون 107 مرتبــه و در 53 کشــور جهــان و در تمامــی قــاره 
هــا انجــام شــده اســت. همــه ســاله، افــراد بیشــتری در ایــن رویــداد حاضــر می 
ــداد  ــدگان روی ــورد شــرکت کنن ــن همایــش هــا رک ــک از ای شــوند و در هــر ی
ــال 2015 در  ــده در س ــزار ش ــی برگ ــود. در گردهمای ــی ش ــته م ــی شکس قبل

کشــور اندونــزی، بیــش از 2500 نفــر در ایــن کنفرانــس حضــور داشــتند. 
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Power adapter              Mounting loops                  Metal ring             Gigabit PoE injector              DIN mount                 miniPCI screws                                                         



NetMetal 5
دســتگاه NetMetal بــه واســطه پشــتیبانی از اســتاندارد وایرلــس 802.11ac ، قــادر اســت تــا نــرخ داده ای بالــغ بــر 
1.3Gbps )در مــدل هــای T (، مدالســیون QAM-256 و کانــال هــای 80MHz/40/20 بــرای کاربــران فراهــم ســازد. اســتاندارد 
802.11ac ضمــن بهبــود قابــل توجــه میــزان ســرعت، امــکان برقــراری ارتباطــات پایــدار رادیوئــی بــا پهنــای بانــد بــاال را در 

اختیــار کاربــران قــرار مــی دهــد.
در ســری محصــوالت NetMetal، هــدف ارائــه دســتگاه هایــی قدرتمنــد جهــت اســتفاده در شــرایط ســخت کاری مــورد نظــر 
ــن  ــی در ای ــاختار طراح ــد. س ــده ان ــه ش ــد آب ارائ ــای ض ــه ه ــی در محفظ ــروه همگ ــن گ ــوالت ای ــه محص ــت بطوریک ــوده اس ب
محصــوالت بــه گونــه ای اســت کــه مــی تواننــد در برابــر ســخت تریــن شــرایط مقــاوم باشــند، امــا در عیــن حــال اســتفاده از 
آنهــا بســیار آســان اســت. عــالوه بــر ایــن، محفظــه آلومینیومــی مســتحکم نیــز بــه عنــوان یــک هیــت ســینک )heatsink( قابــل 

اطمینــان بــرای رادیــوی پــر قــدرت عمــل مــی کنــد.
مدل های RB922 دارای یک اسالت miniPCI-e بمنظور جایگذاری یک کارت شبکه وایرلس دیگر می باشد.

RB922UAGS-5HPacD-NM                               RB922UAGS-5HPacT-NM RB921UAGS-5SHPacD-NM  کد محصول

QCA9557 720MHz network processor پردازنده

128MB DDR2 onboard memory حافظه

One Gigabit port with Auto-MDI/X )Ethernet( پورت اترنت

1x SFP cage available SFP

Beeper, signal and status LEDs, voltage and temperature sensors امکانات اضافی

20/40/80MHz کانال های تحت پشتیبانی

USB 2.0 port, 1x MiniPCle slot, SIM slot )requires 3g miniPCle card( USB 2.0 port قابلیت توسعه

PoE in: 8-30V DC on Ether1 )Non 802.3af ( ورودی برق

17W 23W 21W توان مصرفی

143x247x48mm ابعاد

 -40 C.. +70 C tested دمای عملیاتی

MikroTik RouterOS, Level 4 license, free product lifetime upgrades سیستم عامل

RB922/R921 outdoor unit, Power adapter 24V 1.2A, PoE injector, miniPCle mounting screws, DIN rail 
mount, metal monting ring, 2x plastic mounting loops

محتویات بسته بندی

RB922UAGS-5HPacD-NM                               RB922UAGS-5HPacT-NM                          RB921UAGS-5SHPacD-NM  

QCA9882 5GHz 802.11ac QCA9880 5GHz 802.11ac QCA9882 5GHz 802.11ac وایرلس

Dual Chain Triple Chain Dual Chain Chains

RP-SMA Female )outside thread( نوع اتصال

2x 3x 2x تعداد اتصاالت

30dBm / -96dBm 32dBm / -96dBm 31dBm / -96dBm TX/RX at MCS0

27dBm / -77dBm 29dBm / -77dBm 29dBm / -77dBm TX/RX at MCS7

22dBm / -72dBm 24dBm / -72dBm 25dBm / -72dBm TX/RX at MCS9

31dBm / -96dBm 33dBm / -96dBm 31dBm / -96dBm TX/RX at 6Mbit

27dBm / -81dBm 29dBm / -81dBm 29dBm / -81dBm TX/RX at 54Mbit

4920-6100 MHz, Operating range limited by Country Regulations گستره فرکانسی
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NetBox 5
ســری محصــوالت NetBox دســتگاه هایــی بــا قابلیــت اســتفاده بــه عنــوان AP یــا CPE و بــرای ایجــاد لینــک هــای ارتباطــی نقطــه 
بــه نقطــه )P2P( بــه شــمار مــی رونــد کــه مجهــز بــه اتصــال RP-SMA جهــت نصــب آنتــن بیرونــی بــوده و دارای یــک محفظــه 
پوشــاننده کابــل و پــورت هــا بــرای محافظــت در برابــر رطوبــت هســتند. ایــن دســتگاه هــا بمنظــور افزایــش ســرعت وایرلــس 

.)20/40/80/MHz 866 و  کانــال هــایMbit 802.11 پشــتیبانی مــی کننــد ) نــرخ انتقــال دیتــاac از اســتاندارد جدیــد
محفظــه خارجــی دســتگاه را مــی تــوان بــا یــک دســت بــاز نمــود و شــایان ذکــر اســت کــه ایــن محفظــه کامــال در برابــر شــرایط 
جــوی و محیطــی مقــاوم اســت. خروجــی کابــل هــای اترنــت و اتصــال بــه زمیــن نیــز در زیــر درب محافــظ دســتگاه قــرار دارنــد.

ــا پایــه و یــک ریــل نگهدارنــده جداگانــه بــه مشــتریان  NetBox بــه همــراه یــک حلقــه نگهدارنــده جهــت نصــب روی دکل ی
ارائــه مــی شــود. بســته بنــدی محصــول همچنیــن شــامل یــک مبــدل PoE و منبــع تغذیــه دســتگاه مــی باشــد.

     RB911G-5HPacD  کد محصول

QCA9557 720MHz network processor پردازنده

128MB DDR onboard memory حافظه

One Gigabit port with Auto-MDI/X )Ethernet( پورت اترنت

QCA9882 5GHz 802.11ac, 2x RP-SMA connectors, Dual chain وایرلس

RP-SMA Female )outside thread( نوع اتصال

Beeper, signal and status LEDs, voltage and temperature sensors امکانات اضافی

20/40/80MHz کانال های تحت پشتیبانی

PoE in: 8-30V DC on Ether1 )Non 802.3af ( ورودی برق

12W at 24V توان مصرفی

-40°C... +70°C tested محدوده دمای عملیاتی

246x135x50mm ابعاد

MikroTik RouterOS, Level 4 license سیستم عامل

Netbox outdoor unit, PoE injector, mounting loop, DIN rail mount, mounting ring,
power adapter 24V 0.8A

محتویات بسته بندی

حساسیت دریافت / قدرت ارسال

30dBm / -96dBm TX/RX at MCS0

27dBm / -77dBm TX/RX at MCS7

22dBm / -72dBm TX/RX at MCS9

31dBm / -96dBm TX/RX at 6Mbit

27dBm / -81dBm TX/RX at 54Mbit

4920-6100 MHz, Operating range limited by Country Regulations گستره فرکانسی
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DynaDish 5
ــه  ــز ب ــی اســت کــه مجه DynaDish5 یــک دســتگاه 802.11ac Dual Chain اختصاصــی جهــت بکارگیــری در فضاهــای بیرون
 25dBi ــن دیــش ــه از آنت ــا طراحــی فشــرده اســت ک ــل و ب ــد، کام ــی قدرتمن ــی باشــد. DynaDish5 محصول ــی م ــن درون آنت
بــا زاویــه تابــش 8 درجــه بهمــراه لــوازم نگهدارنــده مخصــوص بمنظــور جهــت یابــی دقیــق ســود مــی بــرد. ایــن قابلیــت هــا 
DynaDish5 را بــه رادیوئــی ایــده آل بــرای ایجــاد لینــک هــای وایرلــس point to point بــا مســافت هــای طوالنــی تبدیــل 

نمــوده اســت.

• تخصیص یافته جهت برقراری لینک های نقطه به نقطه )P2P( در مسافت های طوالنی
• مجهز به بورد 5GHz dual chain به همراه آنتن دیش 25dBi با عرض پرتو معادل 8 درجه

720Mhz دارای پردازنده •
• برخورداری از پورت شبکه گیگابیتی

  DynaDish 5 مدل

RBDynaDishG-5HacD کد محصول

QCA9557 720MHz CPU پردازنده

128MB RAM حافظه

One 10/100/1000 Ethernet port )Ethernet( پورت اترنت

Built-in 5 GHz 802.11ac, dual-chain وایرلس

VSRW 1.5; beamwidth h/v: 8°; gain: 25dBi; dual polarization آنتن

Beeper, PCB temperature monitor, voltage monitor امکانات اضافی

16W توان مصرفی

14 LEDs )6 user LEDs( LED چراغ های

11V - 60V passive PoE or 802.3af/at with unshielded cable ورودی برق

Ø 404mm, height 175mm )without mount( ابعاد

-40°C... +70°C tested دمای عملیاتی

MikroTik RouterOS, Level 3 license سیستم عامل

DynaDish 5 unit, 24V 0.8A power adapter, precision mount, U kit, Gigabit PoE injector محتویات بسته بندی

 RX )dBm(                                      TX )dBm(

-96 31 6Mbit/s

-81 28 54Mbit/s

-96 30 MSC0

-77 27 MSC7

-72 22 MSC9
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QRT سری
دارای آنتن قدرتمند

QRT شــامل یــک دســتگاه آنتــن بــا پنــل تخــت و مقــاوم ویــژه فضاهــای بیرونــی بهمــراه RouterBOARD درونــی مــی باشــد. 
ایــن محصــول از یــک فرســتنده وایرلــس پرقــدرت )high power( و یــک پــورت اترنــت گیگابیتــی برخــوردار اســت.

اســتفاده از QRT آســان بــوده و مــی تــوان آن را بــه ســرعت نصــب نمــود، و دســتگاهی تخصصــی بــرای ایجــاد لینــک هــای 
ــی رود. ــمار م ــه ش point to point ب

این دستگاه دارای سه مدل زیر می باشد:
24dBi 1000 و آنتنmW 5، توان رادیوئیGHz در باند فرکانسی QRT 5  •

17dBi 3200 و آنتنmW 2.4، توان رادیوئیGHz در باند فرکانسی QRT 2  •
•  QRT 5 ac از اســتاندارد پــر ســرعت 802.11ac پشــتیبانی مــی کنــد و در عیــن حــال بــه دلیــل برخــورداری از  اســتاندارد 

802.11a/n بــا دســتگاه هــای قدیمــی تــر نیــز کامــال ســازگار اســت.

 QRT 5 ac    QRT 2       QRT 5 

30dBm / -96dBm 35dBm / -96dBm 30dBm / -96dBm TX/RX at MCS0

24dBm / -78dBm 30dBm / -78dBm 24dBm / -78dBm TX/RX at MCS7

30dBm / -96dBm 35dBm / -96dBm 30dBm / -96dBm TX/RX at 6Mbit

27dBm / -80dBm 31dBm / -80dBm 27dBm / -80dBm TX/RX at 54Mbit

4920-6100 MHz 2300-2600 MHz 4900-5920 MHz گستره فرکانسی

 QRT 5 ac                                                                                                                                               
                                                              

QRT 2   QRT 5 مدل

RB911G-5HPacD-QRT RBQRTG-2SHPnD RB911G-5HPnD-QRT کد محصول

1Ethernet, Gigabit, High power, Dual chain    ویژگی ها

QCA9557 720 MHz
network processor

Atheros AR7242 400MHz
network processor

Atheros AR9342 600MHz
    network processor

پردازنده

128MB DDR2 64MB DDR onboard memory حافظه

128MB NAND memory chip حافظه دیتا

One Gigabit port with Auto-MDI/X )Ethernet( پورت اترنت

Built in 5GHz 802.11ac
)QCA9882(

Built in 2GHz 802.11b/g/n
)AR9582(

Built in 5GHz 802.11a/n
)AR9342(

وایرلس

beeper, signal and status LEDs, voltage and temperature sensors امکانات اضافی

PoE in: 8-30V DC on Ether1 )Non 802.3af (. ورودی برق

-40°C... +70°C tested دمای عملیاتی

309x320x50mm ابعاد دستگاه

11.5W at 24V 19W at 24V 11W at 24V حداکثر توان مصرفی

MikroTik RouterOS, Level 4 license )supports wireless CPE/PtP and AP mode( سیستم عامل

QRT wireless device, precision
mounting bracket, U

bolts, pole clamp, screw kit,
24V 0.8A power adapter,

Gigabit PoE injector

QRT wireless device, precision
mounting bracket, U

bolts, pole clamp, screw kit,
24V 1.2A power adapter,

Gigabit PoE injector

QRT wireless device, precision
mounting bracket, U

bolts, pole clamp, screw kit,
24V 0.8A power adapter,

Gigabit PoE injector

محتویات بسته بندی

مشخصات وایرلس
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LHG 5
محصــول Light Head Grid( LHG( یــک دســتگاه وایرلــس مجتمــع و ســبک وزن مجهــز بــه آنتــن مشــبک )24.5dBi )Grid مــی 
باشــد کــه بــا قیمــت بســیار مناســب ارائــه مــی گــردد. ایــن محصــول جهــت ایجــاد لینــک هــای point to point و یــا اســتفاده 

بــه عنــوان CPE در مســافت هــای طوالنــی بســیار کارآمــد اســت. 
طراحــی مشــبک ایــن محصــول ســبب مقاومــت بیشــتر دســتگاه در برابــر بــاد شــده و معمــاری خــاص بــکار رفتــه در یکپارچــه 

ســازی آنتــن و رادیــو باعــث عــدم اتــالف در کابــل ارتباطــی مــی شــود.
دســتگاه بــه صــورت قطعــات مجــزا از هــم در بســته بنــدی قــرار گرفتــه انــد تــا حمــل و نقــل آن راحــت تــر باشــد، ضمــن اینکــه 
ســر هــم نمــودن آن نیــز بســیار آســان اســت. بســته بنــدی دســتگاه شــامل تمامــی قطعــات مــورد نیــاز جهــت نصــب رادیــو و 

تنظیــم زاویــه آنتــن مــی باشــد.

 RBLHG-5nD )International(                                                                                                                    کد محصول

600MHz CPU فرکانس نامی

64MB RAM حجم

Flash نوع حافظه

16MB حجم حافظه

1 تعداد پورت اترنت 10/100

Built-in 5GHz 802.11a/n, dual-chain وایرلس

AR9344 مدل تراشه وایرلس

5150 – 5875 MHz فرکانس عملیاتی

24.5 +/- 0.5dBi Gain آنتن

7° عرض پرتو آنتن

YES PoE ورودی

11V - 30V )passive PoE( ولتاژ ورودی تحت پشتیبانی

205 km/h حداکثر سرعت باد قابل تحمل

186N @ 205km/h بار گذاری باد 

15dBi )cross polar( اختالف قطب ها

20dBi Port to port isolation

25dBi نسبت جلو به عقب آنتن

-40°C... +70°C tested دمای عملیاتی

5 to 95% noncondensing رطوبت عملیاتی

ETSI300-019-1.4 استاندارد شوک و ارتعاش

EN 302 326 DN2 ETSI مشخصات

Ø 391 x 222mm; package 450x450x145mm ابعاد

Unit: 560g; package: 1.98kg وزن

6W حداکثر توان مصرفی
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SXT ac سری
اســتاندارد وایرلــس 802.11ac امکانــات و ســرعت هایــی را فراهــم نمــوده اســت کــه پیــش از ایــن هیچــگاه میســر نبــوده، 
بطوریکــه ضمــن محبوبیــت در میــان کاربــران، بســرعت بعنــوان اســتاندارد رایــج Wi-Fi در حــال گســترش مــی باشــد. 
ــر  ــغ ب ــی بال ــال دیتای ــرخ انتق ــی ن ــد براحت ــی توانن ــتاندارد ac م ــه از اس ــه جانب ــتیبانی هم ــا پش ــری SXT ac ب ــوالت س محص

866Mbit، مدالســیون QAM-256 و کانــال 80MHz را در دســترس کاربــران قــرار بدهنــد.
ســری SXT ac عضــو جدیــدی از خــط تولیــد محصــوالت دارای اســتاندارد 802.11ac میکروتیــک بــه شــمار مــی رونــد کــه در 

حــال حاضــر در دو مــدل ارائــه مــی شــوند. 
1-گروه محصوالت SXT ac که از یک آنتن متداول با زاویه تابش 28 درجه بهره مند می باشد.
2- گروه محصوالت  SXT SA ac که دارای آنتن سکتور با زاویه تابشی بالغ بر 90 درجه است.

 RouterBOARD 802.11 پشــتیبانی مــی کنند و با دســتگاه هــای قدیمی تــرa/n تمامــی مــدل هــای ایــن محصــول از اســتاندارد
کــه دارای پروتــکل Nstream و Nv2 هســتند، نیز ســازگار می باشــند.

1300mW خروجی فرکانس رادیویی بالغ بر   •
+70°C 40- تا°C گستره دمای عملیاتی بین   •

540Mbps توان انتقال دیتا کاربر با حداکثر سرعت   •
point to point ایجاد لینک پایدار   •

RBSXTG-5HPacD-SA                               RBSXTG-5HPacD

30dBm / -96dBm 30dBm / -96dBm TX/RX at MCS0

27dBm / -77dBm 27dBm / -77dBm TX/RX at MCS7

22dBm / -72dBm 22dBm / -72dBm TX/RX at MCS9

31dBm / -96dBm 31dBm / -96dBm TX/RX at 6Mbit

28dBm / -81dBm 28dBm / -81dBm TX/RX at 54Mbit

Dual pol. 90deg, 5GHz
antenna, 13dBi, -35 dB
port to port isolation

Dual pol. 25deg, 5GHz
antenna, 16dBi, -35 dB
port to port isolation

آنتن

 SXT SA5 ac                                                                              SXT 5 ac کد محصول

RBSXTG-5HPacD-SA                             RBSXTG-5HPacD مدل

QCA9557 720MHz پردازنده

128MB DDR2 حافظه

1x 10/100/1000 Ethernet )Ethernet( پورت اترنت

Onboard dual-chain 5GHz 802.11ac; 10kV ESD protection on each RF port وایرلس

20/40/80MHz کانال های تحت پشتیبانی

CPE, Point to Point, Point to Multipoint حالت های کاری

Reset switch, beeper, USB 2.0 port, voltage and temperature monitors امکانات اضافی

Power LED, Ethernet LED, 5 wireless signal LED LED چراغ های

15-60V DC, Passive and 802.3af/at supported )Mode B. requires crossover cable( PoE ورودی

140x140x56mm ابعاد

12W حداکثر توان مصرفی

-40°C... +70°C tested دمای عملیاتی

MikroTik RouterOS, Level 4 license سیستم عامل

SXT wireless device with integrated antenna, pole mounting bracket, mounting ring, power adapter,
passive PoE injector, quick setup guide

محتویات بسته بندی

FCC, CE, ROHS گواهینامه ها
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SXT 5
SXT یــک دســتگاه وایرلــس ویــژه بــا ســرعت بــاال بــرای اســتفاده در فضاهــای بــاز در بانــد فرکانســی 5GHz اســت کــه در برابر 
شــرایط نامســاعد جــوی بســیار مقــاوم اســت و بــا قیمــت اســتثنائی ارائــه مــی شــود. ایــن محصــول در مــدل هــای متنوعــی 

ارائــه شــده اســت.

SXT5 دارای محفظــه ی آمــاده بــه نصــب بــوده و مجهــز بــه یــک آنتــن درونــی اســت. SXT تمــام آن چیــزی اســت کــه کاربــر 
بــرای ایجــاد یــک لینــک point to point یــا اتصــال بــه یــک اکســس پوینــت نیــاز دارد.

مــدل Lite5 قیمــت بســیار مناســبی داشــته و کامــال ســاده اســت و جهــت نصــب بــه عنــوان CPE ایــده آل مــی باشــد. مــدل 
SXT5 قــدرت باالتــری دارد و مــدل SXT SA5 بــا ارائــه یــک آنتــن کامــال متفــاوت بــا زاویــه تابــش )beamwidth( پهــن مــی 

توانــد بــه عنــوان یــک ســکتور مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

SXT SA5 SXT Lite5 SXT 5

30dBm / -95dBm 27dBm / -95dBm 30dBm / -96dBm TX/RX at MCS0

26dBm / -73dBm 22dBm / -77dBm 26dBm / -77dBm TX/RX at MCS7

30dBm / -96dBm 27dBm / -95dBm 30dBm / -96dBm TX/RX at 6Mbit

27dBm / -80dBm 23dBm / -80dBm 27dBm / -81dBm TX/RX at 54Mbit

Dual pol. 90 deg,
-35dB port to port

isolation, 14dBi gain

Dual pol. 25deg, 5GHz antenna, 16dBi, -35 dB
port to port isolation

آنتن

 SXT SA5    SXT Lite5 SXT 5 مدل

RBSXTG-5HPnD-SAr2 RBSXT5nDr2 RBSXT5HPnDr2 کد محصول

AR9344 600MHz پردازنده

64MB DDR2 حافظه

1x 10/100/1000 Gigabit 
Ethernet

1x 10/100 Ethernet port )Ethernet( پورت اترنت

Onboard dual chain 5GHz 802.11a/n Atheros AR9344 wireless module; 10kV ESD protection on each
RF port.

کارت وایرلس

4920-5920MHz )Limited by country regulatory rules( گستره فرکانسی

Reset switch, beeper, USB 2.0 
port, voltage and

temperature monitors

Reset switch, beeper Reset switch, beeper,
USB 2.0 port, voltage

and temperature
monitors

امکانات اضافی

Power LED, Ethernet LED, 5 wireless signal LED LED چراغ های

PoE in: 8-30V DC
Packaged with 24V DC

0.8A power adapter and
passive PoE injector

PoE in: 8-30V DC
Packaged with 24V DC
0.38A power adapter

and passive PoE
injector

PoE in: 8-30V DC
Packaged with 24V DC

0.8A power adapter and
passive PoE injector

ورودی برق

140x140x56mm ابعاد

11W at 24V 8W at 24V 11W at 24V حداکثر توان مصرفی

-40°C... +70°C tested دمای عملیاتی 

MikroTik RouterOS, Level 4 AP 
license

MikroTik RouterOS, Level 3 license سیستم عامل

SXT wireless device with integrated antenna, pole mounting bracket, mounting ring, PoE injector)SXT
5 and SXT Lite5(, Gigabit PoE injector )for SA5(, power adapter, quick setup guide

محتویات بسته بندی

FCC, CE, ROHS گواهینامه ها
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SXT 2
SXT2 یــک رادیــو وایرلــس اختصاصــی بــرای فضاهــای بیرونــی اســت کــه در بانــد فرکانســی 2GHz کار مــی کنــد و بســیار پــر 
ســرعت و مقــرون بــه صرفــه اســت. ایــن دســتگاه در دو نســخه گیگابیتــی پــر قــدرت و Lite کــه قیمــت ارزان تــری دارد، 
ــدازی  ــک CPE در راه ان ــوان ی ــه عن ــا ب ــرای ایجــاد لینــک هــای point to point و ی ــوان ب ــه شــده اســت. از SXT مــی ت ارائ
لینــک هــای point to multipoint اســتفاده کــرد. بــا توجــه بــه برخــورداری SXT2 از یــک آنتــن بــا زاویــه تابــش بــاال، براحتــی 

میتــوان از ایــن دســتگاه در حالــت AP/Sector نیــز اســتفاده کــرد. 
ایــن محصــول دارای یــک آنتــن داخلــی 10dBi بــوده و کامــال آمــاده نصــب مــی باشــد. در واقــع بســته بنــدی ایــن محصــول 

شــامل تمامــی قطعــات مــورد نیــاز جهــت نصــب ســریع دســتگاه اســت.

    SXT Lite2 SXT 2

27dBm / -95dBm 32dBm / -95dBm TX/RX at MCS0

22dBm / -77dBm 25dBm / -74dBm TX/RX at MCS7

27dBm / -95dBm 32dBm / -96dBm TX/RX at 6Mbit

23dBm / -80dBm 29dBm / -80dBm TX/RX at 54Mbit

Dual polarization 2GHz antenna, 10dBi, -18 dB port to port isolation,  
Beam-Width: H-Plane, E-Plane typ. 60°

آنتن

SXT Lite2 SXT 2 مدل

RBSXT2nDr2 RBSXTG2HnD کد محصول

AR9344 600MHz پردازنده

64MB RAM 128MB RAM حافظه

10/100 Ethernet port 10/100/1000 )Gigabit( Ethernet port
L2MTU frame size up to 4076

)Ethernet( پورت اترنت

Onboard dual chain 2GHz 802.11b/g/n .10kV ESD protection on each RF port وایرلس

Reset switch, beeper Reset switch, beeper, USB 2.0 port, voltage
and temperature monitors

امکانات اضافی

Power LED, Ethernet LED, 5 wireless signal LED LED چراغ های

PoE in: 8-30V DC. Packaged with 24V PSU and passive PoE injector ورودی تغذیه برق

140x140x56mm ابعاد

Up to 8W Up to 7W توان مصرفی

-40°C... +70°C tested دمای عملیاتی 

Level 3 license )CPE or PtP modes( Level 4 license )CPE, PtP or AP as sector( نوع الیسنس

SXT wireless device with integrated antenna, pole mounting bracket, mounting ring, PoE
injector, 24V 0.8A power adapter )SXT 2(, 24V 0.38A power adapter )SXT Lite2(, quick

setup guide

محتویات بسته بندی

FCC, CE, ROHS گواهینامه ها
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SEXTANT G
)راهکار تخصصی برای ایجاد لینک های point to point در فضاهای بیرونی(

SEXTANT یــک آنتــن 18dBi در بانــد فرکانســی 5GHz مــی باشــد کــه از یــک روتــر درونــی مــدل RB911 برخــوردار اســت. 
آنتــن ایــن رادیــو دارای پوالریزاســیون دو قطبــی اســت کــه مــی توانــد تمامــی مزایــای فنــاوری 2x2 MIMO را تحــت 

ــد. ــه ده ــر ارائ ــه کارب ــتاندارد 802.11n ب اس
درون ایــن محصــول یــک دســتگاه وایرلــس dual chain مــدل RB911 وجــود دارد کــه بــه یــک فرســتنده وایرلــس کارآمــد بــا 
تــوان خروجــی بــاال مجهــز شــده اســت. SEXTANT دارای یــک پــورت اترنــت گیگابیتــی اســت کــه محصــول را قــادر مــی ســازد 

بــه صــورت کامــل از ســرعت بــاالی وایرلــس اســتاندارد 802.11n بهــره منــد شــود.
 SEXTANT بــه دلیــل راه انــدازی ســریع و اســتفاده آســان، گزینــه ای ایــده آل جهــت برقــراری لینــک هــای وایرلــس

 point to point به شمار می رود.

حساسیت دریافت / قدرت ارسال

30dBm / -96dBm TX/RX at MCS0

24dBm / -78dBm TX/RX at MCS7

30dBm / -96dBm TX/RX at 6Mbit

27dBm / -80dBm TX/RX at 54Mbit

4900-5920MHz گستره فرکانسی

 RBSEXTANTG5HPnD  کد محصول

1 Ethernet, Gigabit, High power, Dual chain ویژگی ها

Atheros AR9342 600MHz network processor پردازنده

64MB DDR onboard memory حافظه

onboard NAND memory chip حافظه دیتا

One Gigabit port with Auto-MDI/X )Ethernet( پورت اترنت

Built in 5GHz 802.11a/n, 2x MMCX connectors وایرلس

beeper, signal and status LEDs, voltage and temperature sensors امکانات اضافی

PoE in:  8-30V DC on Ether1 )Non 802.3af (. ورودی تغذیه برق

-40°C... +70°C tested دمای عملیاتی 

Ø250mm, height 90mm ابعاد

11W at 24V حداکثر توان مصرفی

MikroTik RouterOS, Level 3 license )supports wireless CPE/PtP mode( سیستم عامل

SEXTANT antenna, 24V 0.8A power adapter, mounting rings, pole mounting bracket, 
Gigabit PoE injector

محتویات بسته بندی
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Metal

دســتگاهی کامــال ضــد آب، مقــاوم و فــوق العــاده قدرتمنــد بــه شــمار مــی رود. Metal یــک رادیــو وایرلــس مــورد اســتفاده  
فضاهــای بیرونــی فــوق العــاده حرفــه ای اســت. ایــن محصــول اســتحکام بســیار باالیــی داشــته و دارای محفظــه خارجــی فلــزی 
بــا طراحــی کامــال صنعتــی مــی باشــد کــه دســتگاه RouterBOARD را در خــود جــای داده و از سیســتم عامــل RouterOS بهــره 

مــی بــرد.
Metal دارای یــک اتصــال از نــوع N-male بــوده و نقاطــی نیــز جهــت اتصــال pole در آن تعبیــه شــده اســت کــه بــه کمــک آنهــا 
مــی توانیــد Metal را مســتقیمًا بــه آنتــن متصــل کــرده و یــا از یــک کابــل اســتاندارد آنتــن جهــت اتصــال آن اســتفاده نمائیــد. 

وجــود چــراغ هــای LED نشــانگر ســیگنال نیــز نصــب و تنظیــم ایــن دســتگاه را بســیار ســاده نمــوده اســت.
 2GHz آداپتــور بــرق و کیــت نصــب دســتگاه مــی باشــد. ایــن محصــول در دو نســخه ،PoE بســته بنــدی محصــول شــامل مبــدل

و 5GHz موجــود اســت.

802.11a: –93 dBm @ 6Mbps to -77 dBm @ 54 Mbps
802.11n: –93 dBm @ MCS0 to –71 dBm @ MCS7

5SHPn model )RX Sensivity( حساسیت دریافت

802.11b/g: –93 dBm @ 6Mbps to -77 dBm @ 54 Mbps
802.11n: –92 dBm @ MCS0 to -72 dBm @ MCS7 40MHz

2SHPn model

802.11a: 31dBm @ 6Mbps to 27dBm @ 54 Mbps
802.11n: 30dBm @ MCS0 to 26dBm @ MCS7

5SHPn model )TX power( قدرت ارسال

802.11b/g: 32dBm @ 1-11/6Mbps to 29dBm @ 54 Mbps
802.11n: 32dBm @ MCS0 to 28dBm @ MCS7

2SHPn model

RBMetal5SHPn RBMetal2SHPn کد محصول

Atheros AR7241 400MHz network processor پردازنده

64MB DDR SDRAM onboard memory حافظه

One 10/100 Mbit/s Fast Ethernet port with Auto-MDI/X, L2MTU up to 2030 )Ethernet( پورت اترنت

Wireless Built-in 5 GHz
1x1 MIMO, N-male

connector

Wireless Built-in 2 GHz
1x1 MIMO, N-male

connector

وایرلس

Reset switch, Beeper, Voltage monitor, Temperature monitor امکانات اضافی

5 wireless signal LEDs, Ethernet activity LED )configurable( LED چراغ های

Passive 8-30V PoE in only. 16KV ESD protection on RF port ورودی تغذیه برق

Up to ~0,5A at 24V )11.5W( توان مصرفی

215x60x38mm. Must be mounted with ethernet pointing down. ابعاد

-40°C... +70°C tested دمای عملیاتی

MikroTik RouterOS Level 4 license )station, point-to-point or AP modes( سیستم عامل

Metal unit, mounting loops, PoE injector, angled N connector, 6dBi Omni antenna 
)Only for 2SHPn model(, mounting rings, 24V 0.8A power adapter.

محتویات بسته بندی
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Groove
رادیو وایرلس اختصاصی با باند فرکانسی دوگانه )5GHz / 2GHz( ویژه فضاهای بیرونی

 RouterBOARD کوچکتریــن مــدل در ســری دســتگاه هــای ویــژه فضاهــای بیرونــی بــه شــمار مــی رود کــه دارای یــک Groove
وایرلــس بــا ویژگــی هــای کامــل بــوده و بــه سیســتم عامــل RouterOS نیــز مجهــز مــی باشــد. ایــن محصــول کامــال در برابــر 
شــرایط ســخت جــوی مقــاوم اســت و در عیــن اســتحکام بــاال، بکارگیــری آن نیــز ســاده مــی باشــد. محصــول بــه یــک پــورت 
اترنــت از نــوع 10/100 مجهــز شــده کــه امــکان پشــتیبانی از PoE را نیــز فراهــم مــی آورد و همچنیــن یــک رادیــو وایرلــس 
داخلــی نیــز در دســتگاه تعبیــه شــده اســت. Groove امــکان کار در دو بانــد فرکانســی 2GHz یــا 5GHz را دارد کــه انتخــاب 

حالــت فعالیــت آن از طریــق نــرم افــزاری امــکان پذیــر اســت. تــوان خروجــی دســتگاه بالــغ بــر 500mW اســت.
 Groove .در ایــن دســتگاه قابــل دســتیابی مــی باشــد NV2 TDMA 125 نیــز بــه کمــک فنــاوریMbit مجمــوع تــوان عملیاتــی
دارای یــک اتصــال N-male داخلــی و نقــاط اتصــال pole مــی باشــد کــه بــه کاربــران امــکان اتصــال مســتقیم دســتگاه بــه 
آنتــن را مــی دهــد، هــر چنــد مــی تــوان از یــک کابــل آنتــن اســتاندارد نیــز اســتفاده نمــود. چــراغ هــای LED نشــانگر ســیگنال، 

نصــب و تنظیــم دســتگاه را بســیار ســاده مــی ســازند. 
 RouterOS قــادر اســت تمامــی ویژگــی هــای سیســتم عامــل Groove .دســتگاه موجــود مــی باشــند AP و CPE نســخه هــای

را پیــاده ســازی کنــد.

AR9342 600Mhz پردازنده

64MB حافظه

One 10/100 Mbit/s Fast Ethernet port with Auto-MDI/X, L2MTU up to 2030 )Ethernet( پورت اترنت

5 or 2GHz )software selectable( radio, N-male antenna connector وایرلس

Reset switch, Beeper, Voltage monitor, Temperature monitor امکانات اضافی

5 wireless signal LEDs, ethernet activity LED )configurable( LED چراغ های

Passive 9-30V PoE in only. 16KV ESD protection on RF port. Up to 0,19A at 24V )4.56W( ورودی تغذیه برق

177x44x44mm. Must be mounted with ethernet pointing down ابعاد

-40°C... +70°C tested دمای عملیاتی 

52HPn: Level 3 license )station or ptp(,
A-52HPn: Level 4 license )AP, station or ptp(

سیستم عامل

Groove unit, mounting loops, PoE injector, 24V 0.8A power adapter, 2.4/5 GHz Omni
antenna  )only for Groove A model(

محتویات بسته بندی

2GHz 5GHz

–93 dBm @ 6Mbps to -77 dBm
@ 54 Mbps

–93 dBm @ 6Mbps to -77 dBm
@ 54 Mbps

RX sensitivity 802.11a

–93 dBm @ MCS0 20MHz to –76 dBm
@ MCS7 40MHz

–93 dBm @ MCS0 20MHz to –76 dBm 
@ MCS7 40MHz

RX sensitivity 802.11n

27dBm @ 6Mbps to 24dBm @ 54 Mbps 27dBm @ 6Mbps to 22dBm @ 54 Mbps TX power 802.11a

27dBm @ MCS0 to 23dBm @ MCS7 26dBm @ MCS0 to 22dBm @ MCS7 TX power 802.11n

2400MHz-2500MHz 4900-5920MHz گستره فرکانسی
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BaseBox

BaseBox یــک دســتگاه وایرلــس ویــژه فضاهــای بیرونــی اســت کــه بــر اســاس مــدل محبــوب RB912 تولیــد شــده اســت و 
دارای دو اتصــال SMA بــرای آنتــن و یــک پوشــش کابــل جهــت محافظــت در برابــر رطوبــت مــی باشــد. همچنیــن ســه محــل 
اضافــی جهــت اتصــال آنتــن وجــود دارد؛ تــا در صورتــی کــه بخواهیــد از اســالت miniPCIe دســتگاه BaseBox جهــت یــک رابط 
وایرلــس بیشــتر – بــرای ایجــاد یــک دســتگاه بــا دو بانــد فرکانســی – یــا یــک مــودم 3G/4G اســتفاده کنیــد، انعطــاف پذیــری 

الزم را داشــته باشــد.
محفظــه دســتگاه را مــی تــوان بــا یــک دســت بــاز نمــود و ایــن محفظــه کامــال در برابــر شــرایط جــوی مقــاوم اســت. خروجــی هــای 

USB، اترنــت و کابــل اتصــال بــه زمیــن در قســمت زیریــن دســتگاه و پشــت درب محافــظ تعبیــه شــده انــد. 
بســته بنــدی محصــول شــامل حلقــه اتصــال جهــت نصــب بــر روی دکل و ریــل نصــب DIN جداگانــه مــی باشــد. همچنیــن مبــدل 

PoE و آداپتــور بــرق نیــز در بســته بنــدی محصــول گنجانــده شــده انــد.

                                                      RB912UAG-5HPnD-OUT     

30dBm / -96dBm TX/RX at MCS0

24dBm / -78dBm TX/RX at MCS7

30dBm / -96dBm TX/RX at 6Mbit

27dBm / -80dBm TX/RX at 54Mbit

4900-5920MHz گستره فرکانسی

BaseBox 5 مدل

RB912UAG-5HPnD-OUT کد محصول

1 Ethernet, 1 miniPCIe, USB, Additional memory,  
Gigabit, High power, Dual chain, Outdoor case

ویژگی ها

Atheros AR9342 600MHz network processor پردازنده

64MB DDR onboard memory حافظه

One Gigabit port with Auto-MDI/X )Ethernet( پورت اترنت

Built in 5GHz 802.11a/n,  
2x RP-SMA connectors

وایرلس

RP-SMA Female )outside thread( نوع اتصال

beeper, signal and status LEDs, SIM slot )requires 3g miniPCIe card(, 
voltage and temperature sensors

امکانات اضافی

miniPCIe slot for 802.11 or 3G )using 3G disables the USB port(, USB 2.0 port قابلیت توسعه

PoE in:  8-30V DC on Ether1 )Non 802.3af (. Consumption: 14W at 24V ورودی تغذیه برق

-40°C... +70°C tested  دمای عملیاتی

246x135x50mm ابعاد

MikroTik RouterOS, Level 4 license )supports wireless AP mode( سیستم عامل

RB912 outdoor unit, 24V 0.8A power adapter, PoE injector, mounting loop, DIN rail mount, 
mounting ring

محتویات بسته بندی
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OmniTik
ــر شــرایط ســخت جــوی مقــاوم مــی باشــد.  ــی اســت کــه کامــال در براب ــژه فضاهــای بیرون OmniTik یــک اکســس پوینــت وی
ایــن دســتگاه بــه آنتــن هــای دو قطبــی omni مجهــز شــده اســت. OmniTik بــه عنــوان جفــت ایــده آل دســتگاه SXT یــا هــر 
دســتگاه وایرلــس 5GHz بــا اســتاندارد 802.11a/n شــناخته مــی شــود و ســازگاری باالیــی دارد. محفظــه خارجــی دســتگاه در 
برابــر شــرایط ســخت جــوی مقــاوم اســت و اســتحکام بســیار باالیــی دارد. OmniTik دارای 5 پــورت اترنــت 10/100 مــی باشــد 
 802.11a/n 400 بــا اســتانداردmW را نیــز دارد. همچنیــن یــک رادیــو وایرلــس داخلــی بــا قــدرت PoE و قابلیــت پشــتیبانی از
ــس  ــوان وایرل ــوع ت ــد مجم ــی توان ــاوری Nv2 TDMA م ــتیبانی از فن ــل پش ــه دلی ــتگاه ب ــن دس ــت. ای ــده اس ــه ش در آن تعبی

خروجــی معــادل 200Mbit را ارائــه دهــد.
چــراغ هــای LED نمایشــگر ســیگنال کــه در پشــت محصــول وجــود دارنــد، کامــال قابــل سفارشــی ســازی هســتند و مــی تواننــد 
 USB ــورت ــد. پ ــش دهن ــری از RouterOS را نمای ــات دیگ ــر اطالع ــا ه ــس ی ــیگنال وایرل ــا س ــت ی ــای اترن ــورت ه ــت پ فعالی

دســتگاه نیــز امــکان اتصــال یــک مــودم 3G یــا یــک درایــو بیرونــی جهــت ذخیــره ســازی اطالعــات را فراهــم مــی ســازد.

802.11a: –96 dBm @ 6Mbps to -80 dBm @ 54 Mbps
802.11n: –96 dBm @ MCS0 to –77 dBm @ MCS7

حساسیت دریافت

802.11a: 26dBm @ 6Mbps to 22dBm @ 54 Mbps
802.11n: 25dBm @ MCS0 to 19dBm @ MCS7

قدرت ارسال

OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64QAM
DSSS: DBPSK, DQPSK, CCK

مدالسیون ها

 OmniTIK U-5HnD مدل

Atheros AR7241 400MHz network processor پردازنده

32MB DDR SDRAM onboard memory حافظه

Five 10/100 Mbit/s Fast Ethernet port with Auto-MDI/X, L2MTU up to 2030 )Ethernet( پورت اترنت

Wireless Built-in 5GHz 802.11a/n 2x2 MIMO وایرلس

Two 7.5dBi )+/-1dBi( omni with different polarities )ch0 horizontal, ch1 vertical( آنتن

Reset switch, Beeper, USB 2.0 port, Voltage monitor, Temperature monitor امکانات اضافی

5 programmable LEDs )Ethernet activity by default(, one power LED LED چراغ های

Passive 9-30V PoE in only. 16KV ESD protection on RF port ورودی تغذیه برق

177x44x44mm ابعاد

-40°C... +70°C tested دمای عملیاتی 

MikroTik RouterOS, Level 4 license سیستم عامل

OmniTIK unit, mounting bracket, hose clamp, PoE injector, 24V 0.38A PSU محتویات بسته بندی
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Cloud Router Switch

CRS 24 port series
Cloud Router Switch ســری جدیــد ســوئیچ هــای هوشــمند میکروتیــک هســتند. ایــن ســری محصــوالت MikroTik بهتریــن 
 RouterOS ویژگــی هــای یــک روتــر کامــال قدرتمنــد و یــک ســوئیچ الیــه 3 را ترکیــب نمــوده و بــه سیســتم عامــل قدرتمنــد
نیــز مجهــز شــده انــد. تمامــی گزینــه هــای خــاص مربــوط بــه پیکربنــدی ســوئیچ در یــک منــوی ویــژه ســوئیچ قابــل دسترســی 
هســتند، امــا در صــورت تمایــل، مــی توانیــد پــورت هــا را از پیکربنــدی ســوئیچ خــارج نمــوده و از آنهــا جهــت مســیر دهــی 

شــبکه )routing( اســتفاده نماییــد.
•    مدل های RM که دارای محفظه رکمونت 1U هستند.

•    مدل های 2HnD که دارای وایرلس 2.4GHz Dual-chain می باشند.

2x built in 4dBi swivel antennas آنتن ها

802.11g: -96dBm @ 6Mbit/s to -80dBm @ 54Mbit/s
802.11n: -96dBm @ MCS0 to -78dBm @ MCS7

حساسیت دریافت

802.11g: 30dBm @ 6Mbps to 25dBm @ 54 Mbps
802.11n: 30dBm @ MCS0 to 23dBm @ MCS7

قدرت ارسال

OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64QAM
DSSS: DBPSK, DQPSK, CCK

مدالسیون ها

 CRS125-24G-1S مدل

2HnD-IN RM نوع محفظه خارجی

Qualcomm Atheros AR9344 600 MHz پردازنده

128MB حافظه

24x 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet with Auto-MDI/X )Ethernet( پورت اترنت

802.11b/g/n built in - اکسس پوینت وایرلس

One 1.25G Ethernet SFP cage )MiniGBIC; SFP module not included(, DDMI support SFP

Micro USB port قابلیت توسعه

128MB Onboard NAND with multiple OS partition support ذخیره سازی

One RJ45 serial port پورت سریال

Reset switch, beeper, voltage and temperature monitoring, touchscreen LCD امکانات اضافی

8-28V, 24V 1.2A PSU included, PoE in: 8-30V on 
Ether1

8-28V, 24V 0.8A
PSU included, PoE
in: 8-30V on Ether1

ورودی تغذیه برق

285x145x45mm )IN models(, 443x145x45mm )RM models( ابعاد محفظه

-20°C... +70°C tested دمای عملیاتی 

MikroTik RouterOS v6, Level 5 license سیستم عامل

CRS switch, power adapter and USB 
OTG cable )for 4G dongle or USB drive(

محتویات بسته بندی

CRS125-24G-1S-2HnD-IN مشخصات فنی وایرلس
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hEX
کالس در  محصولــی   hEX اســت.  زیبــا  پالســتیکی  محفظــه  در  پــورت  پنــج  کوچــک  روتــر  یــک   hEX 

Small Office Home Office( SOHO( بــا ظاهــری جــذاب مــی باشــد و جالــب اینجاســت کــه قیمــت آن از الیســنس سیســتم 
عامــل RouterOS کمتــر اســت. هنگامــی کــه موضــوع مدیریــت شــبکه کابلــی خانگــی مطــرح مــی شــود، گزینــه دیگــری باقــی 

نمــی مانــد زیــرا hEX تمامــی آنچــه کــه بخواهیــد را در اختیــار شــما قــرار خواهــد داد.
شــما مــی توانیــد بیــن دو مــدل hEX lite کــه دارای پــورت هــای 10/100 اســت و hEX کــه پــورت هــای شــبکه آن گیگابیتــی 

اســت، بســته بــه نیــاز خــود یکــی را انتخــاب کنیــد.

hEX lite hEX مدل

RB750r2 RB750Gr2 کد محصول

QCA9531 850MHz CPU QCA9556 720MHz CPU پردازنده

64MB حافظه

16MB flash ذخیره سازی دیتا

5x 10/100 Ethernet ports with Auto-MDI/X 5x 10/100/1000 Ethernet
ports with

Auto-MDI/X

)Ethernet( پورت اترنت

Power, user, 5 Ethernet LEDs LED چراغ های

PoE in: 6V-30V DC on Ether1; Jack: 6V-30V DC ورودی تغذیه برق

-20°C... +70°C tested دمای عملیاتی 

113x89x28mm ابعاد

2W 4W توان مصرفی

MikroTik RouterOS, Level 4 license سیستم عامل

RouterBOARD in a plastic
case, 12V 1A power

adapter

RouterBOARD in a plastic
case, 12V 0.5A power

adapter

محتویات بسته بندی
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RB2011 سری
ســری دســتگاه هــای RB2011، روترهایــی هســتند کــه دارای 5 پــورت شــبکه گیگابیتــی و 5 پــورت شــبکه 10/100 مــی باشــند 
 RouterOS مجهــز بــه تمامــی ویژگــی هــای سیســتم عامــل RB2011Ui و در مــدل هــای متنــوع تولیــد شــده انــد. محصــوالت

مــی باشــند.
تمامی دستگاه های سری RB2011 به نسل جدید پردازنده مرکزی Atheros 600MHz 74K MIPS مجهز شده اند.

2011UiAS-RM 2011UiAS-IN 2011iLS-IN 2011iL-RM 2011iL-IN ویژگی / مدل

Rackmount Desktop Desktop Rackmount Desktop نوع محفظه

Yes Yes Yes - - SFP پورت

Yes Yes - - - USB

RB2011UiAS RB2011iL مدل     

Atheros AR9344 600MHz پردازنده

128MB DDR SDRAM onboard memory 64MB DDR SDRAM onboard memory حافظه

 Five 10/100 Mbit Fast Ethernet ports with Auto-MDI/X
Five 10/100/1000 Mbit Gigabit Ethernet ports with Auto-MDI/X

)Ethernet( پورت اترنت

Reset button, Reset jumper امکانات اضافی

Power, User, Ethernet activity LED چراغ های

Jack 8-28V DC; PoE in: 8-28V DC on Ether1 )Non 802.3af (. ورودی تغذیه برق

500mA on Port 10 خروجی برق

-20°C... +70°C tested دمای عملیاتی

Desktop:230x90x25mm 
Rackmount:443x92x44mm

ابعاد

15W max 8W max حداکثر توان مصرفی

MikroTik RouterOS, Level 5 license MikroTik RouterOS, Level 4 license سیستم عامل

RB2011, 24V 0.8A power supply محتویات بسته بندی
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RB1100AHx2
ایــن دســتگاه یــک روتــر شــبکه گیگابیتــی رکمونــت 1U بــا کارایــی بســیار بــاال اســت. محصــول از 13 پــورت شــبکه گیگابیتــی 
 Ethernet ــت ــه دارای قابلی ــن اینک ــد ضم ــای داده ان ــود ج ــورت را در خ ــوئیچ 5 پ ــروه س ــه 2 گ ــت ک ــوردار اس ــزا برخ مج

bypass نیــز مــی باشــد.
RB1100AHx2 دارای یــک پردازنــده مرکــزی دو هســته ای 1066MHz بــا قابلیــت رمزنــگاری IPsec بــه صــورت ســخت 
افــزاری، یــک اســالت SODIMM جهــت حافظــه RAM، اســالت کارت حافظــه microSD یــک beeper و پــورت ســریال اســت.

این محصول در یک محفظه رکمونت آلومینیومی 1U نصب شده است و کامال آماده استفاده می باشد.

PowerPC 1066MHz Dual Core with hardware encryption پردازنده

SODIMM DDR Slot; 2GB installed حافظه

RouterBOOT, 1Mbit Flash chip Boot loader

Onboard NAND memory chip حافظه دیتا

Thirteen 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet with Auto-MDI/X
Includes switch to enable Ethernet bypass mode in two ports

)Ethernet( پورت اترنت

Onboard NAND, one microSD slot حافظه

One DB9 RS232C asynchronous serial port پورت سریال

Reset switch, beeper, voltage and temperature sensors امکانات اضافی

IEC C14 standard connector 110/220V ورودی تغذیه برق

-20°C... +70°C tested دمای عملیاتی

Dual fan with failover support mounted at case back فن خنک کننده

1U case: 44x176x442mm ابعاد

MikroTik RouterOS, Level 6 license سیستم عامل

RB router, IEC cord, rackmount ears )aluminum(, screw and feet kit )K10( محتویات بسته بندی
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Cloud Core Router

CCR1009 سری
CCR1009  یــک روتــر شــبکه قدرتمنــد مبتنــی بــر پردازنــده 9 هســته ای TILERA اســت کــه دارای 8 پــورت شــبکه گیگابیتــی 

و یــک SFP cage مــی باشــد. روترهــای ســری CCR1009 شــامل ســه مــدل مــی باشــند.
CCR1009-8G-1S-PC دارای حافظــه RAM بــه ظرفیــت 1GB و محفظــه مجهــز بــه سیســتم خنــک کننــده پســیو مــی باشــد. ایــن 
سیســتم خنــک کننــده از دو لولــه حرارتــی و یــک هیــت ســینک بــا طراحــی خــاص تشــکیل شــده اســت کــه عملکــرد دســتگاه 

را کامــال بــی صــدا مــی ســازد.
CCR1009-8G-1S-1S+PC نیــز دارای محفظــه مجهــز بــه سیســتم خنــک کننــده پســیو اســت و عــالوه بــر ایــن، از 2GB حافظــه 

RAM و یــک SFP+ cage جهــت اتصــاالت 10G برخــوردار اســت.
+CCR1009-8G-1S-1S مجهــز بــه 2GB حافظــه RAM، یــک SFP+ cage جهــت اتصــاالت 10G، محفظــه رکمونــت 1U و دو منبــع 
 )Redundant( ــد ــی کنن ــل م ــم عم ــتیبان ه ــورت پش ــه بص ــع تغذی ــد. مناب ــی باش ــتر م ــان بیش ــت اطمین ــی جه ــه داخل تغذی

بطوریکــه کــه اگــر یکــی از آنهــا دچــار ایــراد شــود دیگــری بــه صــورت خــودکار جایگزیــن مــی گــردد.

CCR1009-8G-1S-1S+ CCR1009-8G-1S-PC CCR1009-8G-1S-1S+PC کد محصول

TILE-Gx8009 پردازنده

9x cores, 1.2 Ghz per core 9x cores, 1Ghz per core مشخصات هسته های پردازنده

Built in 2GB RAM 800 MHz Built in 1GB RAM 800 Mhz Built in 2GB RAM 533 Mhz حافظه

8x 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet with Auto-MDI/X )Ethernet( پورت اترنت

1x SFP cage, 1x SFP+ 
Cage. SFP+ port supports
only modules up to 10KM

LR )long reach(

1x SFP cage, DDMI
support

1x SFP cage, 1x SFP+ 
cage, DDMI support

SFP

microUSB port, SmartCard
slot, MicroSD slot

microUSB port microUSB port, SmartCard 
slot, MicroSD slot

قابلیت توسعه 

128MB Onboard NAND فضای ذخیره سازی

One DB9 RS232C asynchronous serial port پورت سریال

Yes No Yes LCD صفحه نمایش

Reset switch; beeper;
voltage, current and 

temperature monitoring, 
speed

controlled fan

Reset switch; beeper; voltage, current and temperature 
monitoring

امکانات اضافی

2x IEC C14 power jacks 
AC 110/220V, PoE in 

12-58V,
802.3af/at compliant

External 18-58V PSU included, Passive PoE input 
18-58V

گزینه های تغذیه برق

-20°C... +70°C tested محدوده دمای عملیاتی

35W 30W حداکثر توان مصرفی

444x175x47mm 272x190x47mm ابعاد بورد 

MikroTik RouterOS v6, Level 6 license سیستم عامل
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Cloud Core Router

CCR1016 سری
CCR1016  یــک روتــر ســطح صنعتــی بــه شــمار مــی رود کــه بــه پردازنــده فــوق العــاده پیشــرفته 16 هســته ای Tilera مجهــز 
گردیــده اســت. اگــر بــار کاری شــبکه شــما بــه حــدی باالســت کــه در هــر ثانیــه بــه مســیریابی و انتقــال میلیــون هــا بســته 

اطالعاتــی نیــاز داریــد، Cloud Core Router بهتریــن انتخــاب بــرای شماســت.
ایــن ســری از دســتگاه هــا در دو مــدل مختلــف موجــود هســتند. CCR1016-12G دارای دوازده پــورت شــبکه گیگابیتــی ، یــک 

کابــل کنســول ســریال و یــک پــورت USB مــی باشــد.
ــز از دوازده پــورت SFP و یــک پــورت +SFP جهــت برقــراری اتصــاالت 10G برخــوردار اســت. ایــن  +CCR1016-12S-1S نی
محصــول دارای یــک محفظــه رکمونــت 1U بــوده و نیــز بــه یــک پــورت کنســول ســریال، یــک صفحــه نمایــش LCD لمســی و یــک 

پــورت USB مجهــز گشــته اســت.

CCR1016-12S-1S+ CCR1016-12G مدل

Tilera Tile-Gx16 CPU )16-cores, 1.2Ghz per core( پردازنده

2GB built-in RAM Two SODIMM DDR3 slots, 2x 1GB in-
stalled )no hw or software max limit(

حافظه

- Twelve 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet 
with Auto-MDI/X

)Ethernet( پورت اترنت

Twelve SFP ports and one SFP+ port - SFP

microUSB port قابلیت توسعه 

128MB Onboard NAND 512MB Onboard NAND فضای ذخیره سازی

One DB9 RS232C asynchronous serial port پورت سریال

Reset switch; beeper; voltage, current and temperature monitoring; speed controlled fan امکانات اضافی

2x PSU units built in, 110/220V.
IEC C14 standard connectors

1x PSU unit built in, 110/220V. 
IEC C14 standard connector

ورودی تغذیه برق

442x195x45mm 442x185x45mm ابعاد

Max ambient temperature  60°C @ 1.2GHz Max ambient temperature  60°C @ 1.2GHz محدوده دمای عملیاتی

MikroTik RouterOS v6, Level 6 license سیستم عامل

router in a 1U case, IEC power cable, RJ45
SFP 10/100/1000M copper module

router in a 1U case, IEC power cable,
USB cable

محتویات بسته بندی
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Cloud Core Router

CCR1036 سری
 Tilera یــک روتــر در کالس اینترپرایــز بــه شــمار مــی رود کــه بــه پردازنــده فــوق العــاده پیشــرفته 36 هســته ای  CCR1036
مجهــز گردیــده اســت. ایــن ســری از محصــوالت فــوق العــاده قدرتمنــد و حرفــه ای هســتند و قادرنــد تــا بالــغ بــر 42 میلیــون 
بســته اطالعــات را در هــر ثانیــه مســیریابی کننــد کــه معــادل Gigabits 28 تــوان عملیاتــی مــی باشــد )ایــن مقــدار مربــوط بــه 

مــدل CCR1036-8G مــی باشــد(.
CCR1036-12G-4S دارای 12 پــورت شــبکه گیگابیتــی و 4 پــورت SFP اســت. ایــن دســتگاه قــادر بــه پشــتیبانی از حداکثــر 

)-EM مــی باشــد ) در صــورت ارتقــا بــه مــدل RAM 16 حافظــهGB

CCR1036-12G-4S مدل

Tilera Tile-Gx36 CPU )36-cores, 1.2Ghz per core( پردازنده

Two SODIMM DDR3 slots, 2x2GB installed )no hw or software max limit(
“-EM” models: 2x8GB RAM installed”

حافظه

Twelve 10/100/1000 Mbit/s Gigabit
Ethernet with Auto-MDI/X

)Ethernet( پورت اترنت

Four 1.25G Ethernet SFP cage )MiniGBIC; SFP module not included(, DDMI support SFP

microUSB port قابلیت توسعه 

1GB Onboard NAND فضای ذخیره سازی

One DB9 RS232C asynchronous serial port پورت سریال

Reset switch; speed controlled fan; beeper; voltage, current and temperature monitoring امکانات اضافی

IEC C14 standard connector 110/220V )PSU included(, up to 60W power consumption ورودی تغذیه برق

355x145mm x 55mm ابعاد بورد

Max ambient temperature  60°C @ 1.2GHz محدوده دمای عملیاتی

MikroTik RouterOS v6, Level 6 license سیستم عامل

Router in a 1U case, power cable, usb cable, rackmount ears محتویات بسته بندی
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Cloud Core Router

CCR1072-1G-8S+
CCR1072  روتــر جدیــد و پرچمــدار ایــن ســری از محصــوالت میکروتیــک بــه شــمار مــی رود کــه بــه پردازنــده مرکــزی 72 
هســته ای Tilera مجهــز شــده اســت کــه هــر یــک از هســته هــای آن بــا فرکانــس 1GHz کالک شــده انــد. CCR1072 جهــت بهــره 
گیــری کامــل از تــوان بــاالی پردازنــده خــود، دارای هشــت پــورت +10G SFP اســت کــه دارای عملکــردی مســتقل از یکدیگــر 

مــی باشــند. 
ــده  ــا پردازن ــه مســتقیما ب ــی ک ــورت های ــرد 72 هســته ای و پ ــه ف ــده منحصــر ب ــه لطــف برخــورداری از پردازن CCR1072 ب
مرکــزی در ارتبــاط هســتند، قــادر اســت تــا تــوان عملیاتــی بالــغ بــر  انتقــال 120 میلیــون بســته اطالعاتــی در ثانیــه را بــرای 

کاربــران فراهــم ســازد.
ایــن دســتگاه دارای دو منبــع تغذیــه قابــل جداســازی )hot plug( اســت کــه ضامــن حداکثــر پایــداری و اطمینــان در زمــان 
ــی  ــه ECC RAM داخل ــورت +SFP و 16GB حافظ ــت پ ــمند، هش ــالت کارت هوش ــک اس ــن از ی ــد و همچنی ــی باش ــتفاده م اس

ــت. برخوردار اس
عــالوه بــر ایــن، CCR1072 دارای دو اســالت داخلــی M.2، اســالت microSD و دو پــورت USB اســت کــه مــی تــوان از آنهــا جهت 
 M.2 مدیریــت کاربــران و ســایر ویژگــی هــا بهــره بــرد. اســالت هــای ، Proxy cache افــزودن حافظــه بــرای اســتفاده بهینــه از

قــرار گرفتــه در ایــن دســتگاه قابلیت پذیرش ماژول هــای 800mm Key-M x4 PCIe 2.0 را دارند.

Tilera Tile-Gx72 CPU )72-cores, 1Ghz per core( پردازنده

Built in 16GB ECC RAM حافظه

One 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet with Auto-MDI/X )Ethernet( پورت اترنت

Eight 10G Ethernet SFP+ cages )Mini-GBIC; SFP module not included(, DDMI support SFP

1x microUSB, 1x regular USB 2.0, full size Smart Card slot. قابلیت توسعه 

1GB Onboard NAND, microSD slot فضای ذخیره سازی

One RJ45 serial port پورت سریال

Reset switch; speed controlled fans; beeper; voltage, current and temperature 
monitoring

امکانات اضافی

2x IEC C14 standard connectors 110/220V )Two redundant PSU( گزینه های تغذیه برق

100W توان مصرفی

Max ambient temperature  60°C @ 1.2GHz محدوده دمای عملیاتی

443x310x44.5mm ابعاد محصول

MikroTik RouterOS v6, Level 6 license سیستم عامل

پردازنده فوق العاده جدید عملکرد فوق العاده باال مجموعه کامل ویژگی ها
پردازنده 72 هسته ای توان عملیاتی فراتر از 120 میلیون بسته در ثانیه     SFP+ 8 پورت 

1GHz کالک هر هسته با فرکانس  80Gbps توان عملیاتی بالغ بر  ECC RAM 16 حافظهGB

TILE G معماری فوق العاده قدرتمند پورت هایی با اتصال مستقیم به پردازنده 

M.2 و دو  اسالت micro SD دارای اسالت

 ㄆ✆냾폾✆ 㜆軾鋾韾ㄆ✆ ㌆
ㄆ軾壻

48





mAP سری
mAP یــک اکســس پوینــت وایرلــس 2.4GHz بســیار کوچــک اســت کــه تمامــی قابلیــت هــای سیســتم عامــل RouterOS را 

بــرای کاربــران خــود فراهــم مــی ســازد.
ــول  ــن محص ــد. ای ــی باش ــت م ــورت اترن ــه دو پ ــز ب ــد و مجه ــی کن ــتیبانی م ــس 802.11b/g/n پش ــتاندارد وایرل mAP از اس
همچنیــن مــی توانــد بــه عنــوان یــک مبــدل PoE مــورد اســتفاده قــرار گیــرد؛ زیــرا پــورت اترنــت دوم آن مــی توانــد توانــی 
ــه آن  ــوان مثــال شــما مــی توانیــد یــک SXT CPE را ب ــه عن ــار یــک دســتگاه دیگــر قــرار دهــد، ب معــادل 500mA را در اختی

متصــل نمــوده و روشــن نماییــد.

 mAP  مدل

RBmAP2n کد محصول

Qualcomm Atheros AR9331 400 MHz پردازنده مرکزی

64MB DDR2 RAM حافظه

2x 10/100 Mbit/s Ethernet with Auto-MDI/X  )Ethernet( پورت اترنت

16MB built in flash storage حافظه ذخیره سازی

2.4GHz 802.11b/g/n , dual-chain وایرلس

1.3dBi built in آنتن

Passive PoE 10-57V, 24V 0.8A PSU included, supports powering from USB ورودی برق

Passive PoE output, up to 500mA on Ether 2 خروجی برق

2W توان مصرفی

68x68x19mm ابعاد

-20°C... +70°C tested محدود دمای عملیاتی

MikroTik RouterOS v6, Level 4 license سیستم عامل

mAP device, 24V 0.8A power adapter, microUSB type B to USB type A adapter. محتویات بسته بندی

RBmAP2n

17dBm / -96dBm 1MBit/s

17dBm / -88dBm 11MBit/s

15dBm / -92dBm 6MBit/s

11dBm / -73dBm 54MBit/s

15dBm / -92dBm MCS0

10dBm / -70dBm MCS7
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cAP 2n
RouterBOARD cAP-2n  اولیــن اکســس پوینــت ســقفی 2.4GHz میکروتیــک بــه شــمار مــی رود. طراحــی زیبــا و تطابــق کامــل 
ایــن دســتگاه بــا محیــط هــای مختلــف، آن را بــه انتخابــی ایــده آل جهــت بکارگیــری در مراکــز خدماتــی نظیــر هتــل هــا، فــرودگاه 

هــا، مراکــز خریــد و ... تبدیــل نمــوده اســت.
cAP 2n از اســتانداردهای وایرلــس 802.11b/g/n پشــتیبانی نمــوده و مــی توانــد بــرق مــورد نیــاز خــود را از طریــق فنــاوری 
PoE تامیــن نمایــد. ایــن محصــول ســازگاری فوق العــاده باالیــی بــا MikroTik CAPsMAN )نرم افــزار مدیریت یکپارچه اکســس 
پوینــت هــای تحــت کنتــرل( داشــته و شــما را قــادر مــی ســازد تــا تمامــی دســتگاه هــای اکســس پوینــت خــود را از یــک محــل 

بــه صــورت متمرکــز کنتــرل کنیــد.
نــرم افــزار CAPsMAN برخــالف نــرم افزارهای کنترلــی رایج – که عموما نیازمنــد یک PC/Mac جداگانه جهــت اجرای نرم افزار 
مــی باشــد – مــی توانــد روی هــر دســتگاه RouterBOARD موجــود در شــبکه اجــرا شــود. در نتیجــه دیگــری نیــازی بــه یــک 

ماشــین جداگانــه جهــت کنتــرل دســتگاه هــا نخواهــد بــود.
بســته بنــدی محصــول شــامل پایــه اتصــال بــه دیوار/ســقف، مبــدل PoE، آداپتــور بــرق و حتــی پیــچ و ســایر  مــواردی اســت 

کــه شــما جهــت نصــب و راه انــدازی دســتگاه بــه آنهــا نیازمندیــد.

Atheros AR9331-AL1A 400MHz network processor پردازنده

64MB DDR RAM حافظه

One 10/100 Mbit/s Fast Ethernet port with Auto-MDI/X )Ethernet( پورت اترنت

Wireless Built-in 2.4 GHz 802.11b/g/n, one chain وایرلس

Reset switch امکانات اضافی

5x LEDs, 1x user LED LED چراغ های

Passive PoE input, 12-56V ورودی تغذیه برق

2W توان مصرفی

Ø185mm, height: 31mm ابعاد

-20°C... +70°C tested محدوده دمای عملیاتی

RouterOS, WISP AP )level 4( license سیستم عامل

24V 0.38A power adapter, PoE injector, ceiling mount base, ceiling mount attachment محتویات بسته بندی

Max gain 2dBi آنتن

قدرت ارسال حساسیت دریافت 802.11b/g

17dBm -96dBm 1MBit

17dBm -88dBm 11MBit

15dBm -92dBm 6MBit

11dBm -73dBm 54MBit

قدرت ارسال     حساسیت دریافت 802.11n

15dBm -92dBm MCS0

10dBm -70dBm MCS7

 ㄆ✆냾폾✆ 㜆軾鋾韾ㄆ✆ ㌆
ㄆ軾壻

52





hAP
hAP یک اکسس پوینت خانگی و دستگاهی ایده آل جهت استفاده در آپارتمان، منزل یا دفتر کار شما می باشد.

ایــن محصــول دارای دکمــه WPS مــی باشــد کــه کاربــران مــی تواننــد بــه کمــک آن و بــدون وارد نمــودن رمــز عبــور پیچیــده 
براحتــی بــه اینترنــت وایرلــس دسترســی یابنــد. همچنیــن حالــت کاری hAP تغییــر پذیــر بــوده و مــی تــوان بــا فشــردن یــک 

دکمــه آن را بــه شــبکه تحــت مدیریــت مرکــزی CAPsMAN متصــل نمــود. 
نظیــر  هایــی  ویژگــی  تمامــی  بــا  را   RouterOS عامــل  سیســتم  کــه  اســت  قــادر  دســتگاه  ایــن  ایــن،  بــر   عــالوه 

bandwidth shaping ,firewall, user access control و بسیاری عملکرد های دیگر اجرا نماید.

hAP lite مدل

RB941-2nD-TC کد محصول

QCA9531 650MHz CPU پردازنده

32MB DDR RAM حافظه

4x 10/100 Mbit/s Ethernet with Auto-MDI/X )Ethernet( پورت اترنت

Onboard dual chain 2.4GHz 802.11b/g/n QCA9531 wireless module; 
10kV ESD protection on each RF port, WPS support via button

کارت شبکه وایرلس

Reset switch امکانات اضافی

Power LED, 4x Ethernet LED, user LED LED چراغ های

Packaged with 5V DC 0.7A power adapter ورودی تغذیه برق

1x USB type A )power only( USB

124x100x54mm ابعاد 

3W حداکثر توان مصرفی

-20C... +70C tested محدوده دمای عملیاتی

MikroTik RouterOS, Level 4 license )AP support( سیستم عامل

hAP lite 

22dBm / -96dBm TX/RX at 1Mbps

22dBm / -89dBm TX/RX at 11Mbps

20dBm / -93dBm TX/RX at 6Mbps

18dBm / -74dBm TX/RX at 54Mbps

20dBm / -93dBm TX/RX at MCS0

16dBm / -71dBm TX/RX at 1MCS7

1.5dBi gain آنتن
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RB951 high powerسری
ــژه مصــارف خانگــی و اداری کوچــک )SOHO( اســت  RB951 High Power یــک ســری از اکســس پوینــت هــای وایرلــس وی
کــه بــه نســل جدیــد پردازنــده هــای مرکــزی Atheros مجهــز شــده انــد و قــدرت پــردازش باالتــری دارنــد. ایــن ســری از 
محصــوالت دارای پردازنــده 600MHz، حافظــه RAM بــا ظرفیــت 128MB، اکســس پوینــت وایرلــس 2.4GHz بــا تــوان ارســال 
ــن  ــودم 3G/4G خارجــی مــی باشــند. ای ــورت USB جهــت اتصــال م ــی و پ 1000mW، اســتاندارد 802.11b/g/n ، آنتــن داخل
دســتگاه بســیار کوچــک بــوده و در محیــط کار و محــل ســکونت بســیار زیبــا بــه نظــر خواهــد رســید، همچنیــن قابلیــت نصــب 

روی دیــوار را نیــز دارد.
RB951 در دو مدل مختلف ارائه شده است:

•  RB951G-2HnD که دارای پنج پورت شبکه گیگابیتی می باشد.
ــی  ــی PoE م ــرد خروج ــم آن دارای عملک ــورت پنج ــه پ ــوده ک ــورت 10/100Mbps ب ــج پ ــه پن ــز ب ــه مجه •  RB951Ui-2HnD ک
باشــد – بــه ایــن صــورت کــه دســتگاه قــادر خواهــد بــود ولتــاژ ورودی بــه خــود را از طریــق ایــن پــورت بــه ســایر دســتگاه 
هــای ســازگار بــا PoE اعمــال کــرده و آنهــا را روشــن نمایــد. حداکثــر بــار قابــل تحمــل روی ایــن پــورت برابــر بــا 500mA اســت.

RB951Ui-2HnD RB951G-2HnD مدل

USB, power injector, 2GHz, 802.11n,
dual chain

Gigabit, USB, 2GHz, 802.11n, dual chain ویژگی ها

Atheros AR9344 600MHz CPU پردازنده

128MB DDR2 onboard memory حافظه

Five independent 10/100 Ethernet ports Five independent 10/100/1000 Gigabit 
Ethernet ports

)Ethernet( پورت اترنت

Power, NAND activity, 5 Ethernet LEDs, wireless activity LED LED چراغ های

PoE in:  8-30V DC on Ether1 )Non 802.3af (. Jack: 8-30V DC ورودی تغذیه برق

PoE out passive on port 5, same voltage 
as input, max: 500 mA

- خروجی برق

113x138x29mm ابعاد

Up to 7W توان مصرفی

-20°C... +70°C tested محدوده دمای عملیاتی

MikroTik RouterOS, Level 4 license سیستم عامل

RouterBOARD in a plastic case, power 
adapter )24V 0.8A(

RouterBOARD in a plastic case, power 
adapter )12V, 1A(

محتویات بسته بندی

2x2 MIMO PIF antennas, max gain 2.5dBi آنتن ها

802.11g: -96dBm @ 6Mbit/s to -80dBm @ 54Mbit/s
802.11n: -96dBm @ MCS0 to -78dBm @ MCS7

حساسیت دریافت

802.11g: 30dBm @ 6Mbps to 25dBm @ 54 Mbps
802.11n: 30dBm @ MCS0 to 23dBm @ MCS7

قدرت ارسال

OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64QAM
DSSS: DBPSK, DQPSK, CCK

مدالسیون ها
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RB2011UiAS-2HnD-IN
روتربــورد RB2011UiAS-2HnD بســیاری از ویژگــی هــا و رابــط هــای موجــود در تمامــی روترهــای وایرلــس میکروتیــک را در 
خــود جــای داده اســت. ایــن محصــول بــه پردازنــده شــبکه Atheros 600MHz 74K MIPS مجهــز گشــته اســت. دســتگاه دارای 
 )SFP بــدون مــاژول( SPE Cage 10/100 و یــکMbps پنــج پــورت شــبکه گیگابیتــی، پنــج پــورت شــبکه ،RAM 128 حافظــهMB
مــی باشــد. عــالوه بر این، دســتگاه از وایرلس قدرتمند ) حداکثــر dual chain 2.4GHz )1W با اســتاندارد 802.11b/g/n، یک 

پورت ســریال RJ45، پورت microUSB و سیســتم عامل RouterOS با الیســنس Level 5 برخوردار اســت.
RB2011UiAS-2HnD-IN دارای محفظــه خارجــی بــا طراحــی رومیــزی، دو آنتــن وایرلــس ویــژه فضاهــای درونــی، منبــع تغذیــه 

و پنــل LCD لمســی مــی باشــد.

مشخصات کلی

Atheros AR9344 600MHz پردازنده

128MB DDR2 SDRAM onboard memory حافظه

Five 10/100 Mbit Fast Ethernet ports with Auto-MDI/X 
Five 10/100/1000 Mbit Gigabit Ethernet ports with Auto-MDI/X

)Ethernet( پورت اترنت

Built in 2GHz dual chain 802.11b/g/n wireless device
Also includes two 2.5dBi swivel antennas

کارت شبکه وایرلس

One fixed Gigabit Ethernet SFP cage )Mini-GBIC; SFP module not included( قابلیت توسعه

Reset button, Reset jumper, RJ45 serial port, LCD panel, Temperature and Voltage
sensors, powered micro-B USB connector, Beeper

امکانات اضافی

Jack 8-28V DC; PoE in:  8-28V DC on Ether1 )Non 802.3af (. 11W max consumption ورودی تغذیه برق

500mA on Port 10 خروجی برق

-20°C... +70°C tested محدوده دمای عملیاتی

214mm x 86mm ابعاد

MikroTik RouterOS, Level 5  license سیستم عامل

RB2011, power supply, USB cable محتویات بسته بندی

2011UiAS-2HnD-IN ویژگی / مدل

Desktop نوع محفظه

Yes SFP پورت

Yes پورت سریال

Yes USB

Yes وایرلس

2x built in 4dBi swivel آنتن ها

Yes LCD نمایشگر

قدرت ارسال حساسیت دریافت 802.11n قدرت ارسال حساسیت دریافت 802.11b/g

30dBm -95 MCS0/8 20MHz 30dBm -96 1Mbit

30dBm -92 MCS0/8 40MHz 28dBm -80 11Mbit

25dBm -76 MCS7/15 20MHz 30dBm -96 6Mbit

25dBm -73 MCS7/15 40MHz 27dBm -80 54Mbit
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RB411
ایده آل جهت ایجاد اکسس پوینت ها و دستگاه های CPE سفارشی سازی شده

RB411 روتــر قابــل سفارشــی ســازی و کــم هزینــه میکروتیــک بــه شــمار مــی رود کــه شــامل یــک پــورت اترنــت و یــک اســالت 
miniPCI می باشــد.

ــه  ــس نقط ــای وایرل ــک ه ــدازی لین ــا در راه ان ــتگاه AP/CPE و ی ــک دس ــوان ی ــه عن ــتگاه ب ــن دس ــد از ای ــی توانن ــران م کارب
ــورد اســتفاده نماینــد. اســالت  ــی از ایــن ب ــا بکارگیــری دلخــواه یــک محفظــه خارجــی ویــژه فضاهــای بیرون بــه نقطــه )PtP( ب
miniPCI موجــود در ایــن دســتگاه بــه شــما امــکان مــی دهــد تــا کارت شــبکه وایرلــس مــد نظــر خــود را انتخــاب نمــوده و روی 

دســتگاه نصــب کنیــد.

NAND memory chip فضای ذخیره سازی دیتا

One 10/100 Mbit/s Ethernet port with Auto-MDI/X )Ethernet( پورت اترنت

One MiniPCI Type IIIA/IIIB slot miniPCI

Reset switch, beeper امکانات اضافی

Power, NAND activity, 5 user LEDs LED چراغ های

PoE in:  8-28V DC on Ether1 )Non 802.3af (. ورودی تغذیه برق

-40°C... +70°C tested محدوده دمای عملیاتی

105x105mm ابعاد

1,4W board only, 10W available to minIPCI card توان مصرفی

MikroTik RouterOS سیستم عامل

411AH ویژگی / مدل

680 )MHz( فرکانس پردازنده

64 )RAM(MB ظرفیت حافظه

Yes جک پاور

Yes پورت سریال

Level 4 RouterOS الیسنس
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RB433
ایده آل جهت ایجاد دستگاه های اکسس پوینت سفارشی سازی شده

RB433 دســتگاهی چنــد پــورت بــه شــمار مــی رود. بــا جــای دادن ایــن بــورد در یــک محفظــه خارجــی ویــژه فضاهــای بــاز، از آن 
مــی تــوان بعنــوان یــک اکســس پوینــت ســکتور، یــا یــک backhaul وایرلــس اســتفاده نمــود. وجــود ســه پــورت، گزینــه هــای 

پیکربنــدی متنوعــی را جهــت بکارگیــری در ســناریوهای وایرلــس مختلــف در اختیــار شــما قــرار مــی دهــد.

Atheros AR7130/ AR7161 پردازنده مرکزی

DDR SDRAM onboard memory حافظه 

RouterBOOT Boot loader

NAND memory chip فضای ذخیره سازی دیتا

Three 10/100 Mbit/s Ethernet ports with Auto-MDI/X )Ethernet( پورت اترنت

Three MiniPCI Type IIIA/IIIB slots miniPCI

Reset switch, beeper, voltage monitor امکانات اضافی

Power, NAND activity, 5 user LEDs LED چراغ های

PoE in:  8-28V DC on Ether1 )Non 802.3af (, Power jack )8-28V DC( ورودی تغذیه برق

-40°C... +70°C tested محدوده دمای عملیاتی

105x154mm ابعاد

2W board only, 14W available to miniPCI cards توان مصرفی

MikroTik RouterOS سیستم عامل

433GL 433AH ویژگی / مدل

680Mhz 680Mhz )MHz( فرکانس پردازنده

128MB 128MB )RAM(MB ظرفیت حافظه

- yes پورت سریال

Yes - USB

Yes - شبکه گیگابیتی

Level 5 Level 5 RouterOS الیسنس
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RB850/450
RB450/RB850 از ســری روتربــورد هــای پنــج پــورت شــبکه محســوب مــی شــوند کــه بــه پــورت ســریال DB9 RS232C مجهــز 

شــده انــد.
RB450G مــدل پیشــرفته ایــن ســری اســت کــه دارای پردازنــده مرکــزی 680MHz، حافظــه RAM بــه ظرفیــت 256MB، پنــج 

پــورت شــبکه گیگابیتــی و اســالت کارت حافظــه microSD مــی باشــد.
RB850G x 2 مــدل کامــال جدیــد مجهــز بــه پردازنــده دو هســته ای، حافظــه RAM بــه ظرفیــت 512MB، پنــج پــورت شــبکه 

ــد. ــی باش ــوع microSD م ــه از ن ــالت کارت حافظ ــی و اس گیگابیت

RB450G RB850Gx2 مدل

AR7161 680MHz P1023 533MHz )Dual core( پردازنده مرکزی

256MB DDR SDRAM 512MB DDR3 667MHz RAM حافظه

512MB NAND memory chip, microSD slot فضای ذخیره سازی دیتا

Five 10/100/1000 Mbit/s Gigabit ports with Auto-MDI/X, 
Hardware switch chip and port mirror support

)Ethernet( پورت اترنت

Reset switch, beeper, voltage and temperature 
monitors

Reset switch, beeper, voltage and temperature
monitors

امکانات اضافی

One DB9 RS232C asynchronous serial port پورت سریال

Power, NAND activity, 5 user LEDs LED چراغ های

PoE in:  8-28V DC on Ether1 )Non 802.3af (. Jack: 8-30V DC ورودی تغذیه برق

-40°C... +70°C tested محدوده دمای عملیاتی

6W 8W توان مصرفی

90x115mm ابعاد

Level 5 RouterOS الیسنس

 ㄆ✆냾폾✆ 㜆軾鋾韾ㄆ✆ ㌆
ㄆ軾壻

64





miniPCI کارت شبکه وایرلس
میکروتیــک ارائــه دهنــده طیــف وســیعی از کارت هــای وایرلــس miniPCI جهــت گســترش شــبکه مــی باشــد، کــه میتواننــد 
بــازه فرکانســی 2.192GHz تــا 6.100GHz را بســته بــه قوانیــن موجــود در هــر کشــور، تحــت پوشــش قــرار دهنــد و تــوان 

خروجــی ایــن دســتگاه هــا بیــن 50mW تــا 1600mW متنــوع اســت.
کارت هــای شــبکه میکروتیــک دارای نشــانگر هــای LED داخلــی جهــت نمایــش حالــت وایرلــس، وضعیــت اتصــال )متصــل، در 
حــال جســتجو، غیــر فعــال(، فعالیــت ارســال و دریافــت و همچنیــن قــدرت ســیگنال وایرلــس مــی باشــند. در نتیجــه شــما 

میتوانیــد تنهــا بــا یــک نــگاه بــه کارت شــبکه نصــب و تنظیــم آن را بــه راحتــی انجــام دهیــد.

R5SHPn مدل

Atheros AR9220 )Chipset( تراشه

4800-6075 )MHz( گستره فرکانسی

802.11a/n استانداردهای وایرلس

800mW حداکثر توان خروجی

miniPCI نوع اتصال

60x60x19mm )incl. heatsink( ابعاد

1x MMCX )single chain( اتصال ها

9 LED indicators, ESD protection ویژگی ها

Starting -5;C to +65;C
Operating -30;C to +65;C

دماهای عملیاتی

Up to 10W at maximum power توان مصرفی
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48V گیگابیتی PoE مبدل
ــیو ، 802.3af ، Telecom PoE و  ــامل PoE پس ــع PoE 48V )ش ــوع منب ــر ن ــا از ه ــد ت ــی ده ــکان م ــما ام ــه ش ــتگاه ب ــن دس ای

ــد. ــن کنی ــورد را روش ــای روترب ــتگاه ه ــا دس ــوده ت ــتفاده نم 802.3at( اس
تنهــا بایــد کابــل شــبکه متصــل بــه 48V PoE را بــه یــک پــورت متصــل کــرده و یکــی از دســتگاه هــای روتربــورد ســازگار بــا 
ولتــاژ هــای 30V-8 را بــه پــورت دیگــر آن وصــل نماییــد. ایــن دســتگاه قــادر اســت خروجــی تــوان بــاال )high power( تــا تــوان 

هایــی بالــغ بــر 24W ) حداکثــر 1A در 24V( را بــه کاربــران ارائــه دهــد.
 )802.3at 802.3 وaf ،موجــود در بــازار )شــامل پســیو، تلــه کام PoE 36-57V شــما مــی توانیــد ایــن دســتگاه را بــا انــواع منابــع

روشــن نماییــد زیــرا دســتگاه قــادر بــه پشــتیبانی تمامــی آنهــا مــی باشــد.
طراحــی ایــن محصــول، فلــزی متالیــک و کامــال صنعتــی مــی باشــد. اجــزای دســتگاه دارای ظرفیــت باالیــی بــوده و عــالوه بــر ایــن، 
یــک هیــت ســینک داخلــی نیــز در آن تعبیــه شــده اســت. محفظــه خارجــی دســتگاه دارای ســوراخ هــای ویــژه نصــب اســت کــه 

شــما مــی توانیــد بــا اســتفاده از آن، محصــول را روی دیــوار نصــب نماییــد.
پیــن هــای شــیلد اترنــت در اتصــال هــای اترنــت ایــن دســتگاه قــرار گرفتــه انــد تــا بتــوان از اترنــت شــیلد دار نیــز اســتفاده 

نمــود در نتیجــه مــی تــوان اتصــال بــه زمیــن را در خــود مبــدل و یــا در دســتگاه هــای موجــود در دو انتهــای آن انجــام داد.

RouterBOARD POE-CON-HP نام محصول

Two Gigabit Ethernet ports with grounding pins - one input, one output. )Ethernet( پورت اترنت

107x66x24mm ابعاد

36-57V )Passive, Telecom, 802.3af and 802.3at PoE plus supported( ورودی برق

24V 1A خروجی برق

4,5 “+”; 7,8 “-” پین های خروجی
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