
 
 
       

             Urząd Miejski w Żelechowie 
 
 

 

 

Podstawowe informacje dotyczące 
Internetu. 

I. Źródło sygnału – zamontowane przekaźniki. 

Router Board800 3xLAN Gigabit, 4xMiniPCi, 1xMiniPCI-e, Level5 256MB DDR 
SDRAM -  1 szt. 

MiniPCI R52H802.11 a/b/g 350mW -  4 szt. 

Antena sektorowa Interline VP maxi 2,4 Ghz 17dBi 90 stopni 

 

II. Ewentualni wykonawcy instalacji. 

"Golden Arts Studio" Rafał Gładysz 

Żelechów, ul. Kościuszki 31 a, tel. 22 7542296 

"Net-Komp" Krystian Kania 

Żelechów, Rynek 19, tel. 503622300 

"Interkomp" S.C. Gendek Mirosław i Jura Karol 
08-400 Garwolin, ul. Staszica 6 
TEL (25) 6823177 

"Entermark" Rogala Marek  

al. Żwirki i Wigury 1 /11 
08-400 Garwolin 
tel. 691 964 709  
www.entermark.pl 

Dodatkowe dane kontaktowe 
marek@entermark.pl  
 



„Net-Arn Integrator Systemów Teleinformatycznych” 

Kontakt: 08-400 Garwolin, Kościuszki 6 

Tel.: +48 25 682 18 58, Tel. 2: +48 25 786 69 10, Fax: +48 25 740 50 08 

"Lacomp" Sławomir Ku żnicki 

Kontakt: Żelechów, al. Wojska Polskiego 8, tel. 25 7541551 

III. Ewentualne, proponowane przez dostawcę Internetu 
anteny do odbioru Internetu. 

Stacja kliencka ZEST-ANTBOX24014-5110G składa się z anteny panelowej działającej w 
paśmie 2.4GHz o zysku 14dBi zintegrowanej z wodoszczelną obudową (klasa szczelności 
IP66). Stacja kliencka zbudowana na bazie punktu dostępowego TP-Link WA5110G którego 
moc toru radiowego sięga 26dBm. Urządzenie pod względem funkcjonalnym oferuje 
wszystkie możliwości modelu TL-WA500G/TL-WA501G a dodatkowo zostało wzbogacone 
w funkcjonalność NAT-Router WISP Client . Dla zmniejszenia strat, przewód promiennika 
zakończony jest złączem RSMA umożliwiając bezpośrednie połączenie z gniazdem 
urządzenia. Zasilanie odbywa się w technologi PoE (Power Over Ethernet) pozwalającej na 
wykorzystanie istniejących żył kabla ethernet do potrzeb zasilania urządzenia. Kompletne 
stacja gotowa do montażu bezpośrednio na maszcie. Dławik na spodzie obudowy zabezpiecza 
obudowę przed dostawaniem się wilgoci przez kabel Ethernet. Urządzenie doskonale 
sprawdza się jako klient 2.4GHz dla WISP.  

Stacja kliencka ZEST-ANTBOX24014-411-WN360 składa się z anteny panelowej 
działającej w paśmie 2,4GHz o zysku 14dBi zintegrowanej z wodoszczelną obudową (klasa 
szczelności IP66). Stacja kliencka zbudowana jest w opariu o płytę MikroTik RouterBoard 
RB411 i moduł radiowy TP-Link WN360G.  
Zintegrowana antena panelowa ANT-BOX-24014 pracuje w paśmie o częstotliwości 2,4GHz 
posiadając zysk energetyczny rzędu 14 dBi przy niskim współczynniku VSWR < 1,5.  
Zestaw jest kompletny i gotowy do montażu bezpośrednio na maszcie. Dławik na spodzie 
obudowy zabezpiecza obudowę przed dostawaniem się wilgoci przez kabel Ethernet Na 
specjalne życzenie klienta możliwa jest prekonfiguracja urządzenia przez pracowników firmy 
InterProjekt S.A. cena ok. 230zł. 

Stacja kliencka ZEST-ANTBOX24014-54GAT składa się z anteny panelowej działającej w 
paśmie 2.4GHz o zysku 14dBi zintegrowanej z wodoszczelną obudową (klasa szczelności 
IP66). Stacja kliencka zbudowana na płycie punktu dostępowego Techniclan WAE-54GAT 
którego moc toru radiowego sięga Przewód promiennika połączony jest z płytą za pomocą 
złącza u.fl przyłączonego do gniazda toru radiowego płyty głównej WAE-54GAT. Zasilanie 
odbywa się w technologi PoE (Power Over Ethernet) pozwalającej na wykorzystanie 
istniejących żył kabla ethernet do potrzeb zasilania urządzenia. Kompletne stacja gotowa do 
montażu bezpośrednio na maszcie. Dławik na spodzie obudowy zabezpiecza obudowę przed 
dostawaniem się wilgoci przez kabel Ethernet.Urządzenie doskonale sprawdza się jako klient 
2.4GHz dla WISP. Cena ok. 150zł 

 


