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Profesionální řešení do FREE pásma

Dne 9.11.2012 uvedla společnost na trh , nový vysokorychlostní 
 určený pro bezlicenční pásmo . RAy17 umožňuje přenos dat rychlostí až , představuje 

zúročení zkušeností ze stovek aplikací svého úspěšného předchůdce RAy10  a nabízí spojení unikátních 
technických parametrů s výborným poměrem ceny a výkonu.  spoje se projevuje nejen 
provozní spolehlivostí za obtížných podmínek, ale i v nadstandartní pětileté záruce kterou RACOM na spoje 
RAy poskytuje.

RACOM RAy 17 point-to-point mikrovlnný 
spoj 17 GHz 360 Mbps

Výjimečná kvalita

Klíčovými parametry RAy17 jsou zejména výjimečná citlivost a odolnost vůči rušení, umožňující stavbu kvalitních a spolehlivých spojů 
i v těch nejnáročnějších lokalitách.  Díky technologiím ACM (automatická změna modulace) a ATPC (automatická změna výkonu) 
dokáže spoj samočinně reagovat na změny okolních podmínek  a zaručit maximální dostupnost linky a spolehlivost přenosu. K dalším 
výhodám RAy17 patří nízká spotřeba ( < 21 W), kvalitní FOD (Full outdoor) jednotka optimalizovaná pro snadnou instalaci na 
telekomunikačních bodech, či široké spektrum doplňkového příslušenství.

V souladu s tradicí výrobků společnosti RACOM je každý spoj důkladně testován v klimatické komoře a uživatelům je k dispozici plná 
historie jejich zařízení.

„

“ uvádí                   
Ing. Jiří Hruška, generální ředitel společnosti.

Detailní popis RAy17 je k nalezení na produktové stránce:
http://www.racom.eu/cz/products/mikrovlnny-spoj-ray-17.html

Společnost RACOM se zaměřuje na vývoj a výrobu špičkových zařízení v oblasti radiomodemů, GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/LTE 
routerů a mikrovlnných spojů. Se svojí více než dvacetiletou zkušeností je dnes RACOM přední firmou na světovém trhu datových 
přenosů pro SCADA a telemetrické aplikace a podílí se významnou měrou na formování nových trendů v této oblasti.

Tisíce radiomodemů , mikrovlnných spojů a GPRS routerů RACOM je dnes nasazeno ve stovkách aplikací od rovníku po polární kruh. 
Pro podrobnější informace navštivte prezentaci společnosti www.racom.eu.

Věříme, že RAy17 je řešení, které v souladu s tradicí výrobků RACOMu, uživatelům FREE ISM pásma přináší kvalitu profesionálních 
spojů a výjimečnou užitnou hodnotu. Na základě našich zkušeností je právě dlouhodobá spolehlivost výrobků tím, co přináší našim 
zákazníkům konkurenční výhodu jak v kvalitě poskytovaných služeb tak v oblasti snižování provozních nákladů.
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