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Modus – RD11/RD12 
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Za�ízení ur�ené pro realizaci outdoor systém� WISP 
typu P-MP a P-P, Wi-Fi/Wi-Fi5  AP a Hot Spot. 
Možnost nasazení v obou bezlicen�ních pásmech 
2,4 GHz a 5 GHz. Navazuje na stávající �adu 
za�ízení pro pásmo 2,4 GHz Modus-S11/S22 
(802.11b),  pracujících v protokolu Wi-Fi (802.11b) 
nebo TurboCell. Je pln� kompatibilní se za�ízeními 
Orinoco/Avaya COR/ROR/OR-500/ OR client. 
 
Protokol TurboCell je SW nadstavba protokolu 
802.11, používaná a osv�d�ená celosv�tov� v pro-
duktech Lucent Technologies, realizující specifické 
funkce pro efektivní komunikaci ve venkovním 
prost�edí (outdoor protokol) a optimalizaci na Interne-
tový provoz. Protokol TurboCell  realizuje obdobné 
funkce,  které jsou obsaženy v návrhu standardu pro 
venkovní p�ístupové systémy WiMAX. 
 
Modus-RD11/RD12 zachovává funkce stávající �ady 
za�ízení a navíc využívá vlastnosti multimódového 
radia 802.11abgh. To umož�uje za�ízení pracovat  
v celém rozsahu kmito�t� bezlicen�ních pásmech 
5,4 GHz. Provoz v t�chto pásmech je možný na 
základ� Všeobecných oprávn�ní �TÚ.  

Variabilita HW umož�uje modely s jedním (RD11) 
nebo dv�ma (RD12) radiovými interface 802.11 
abgh. Každý radiový interface je zakon�en na 
konektoru N-female. Podle typu zavedeného SW 
m�že za�ízení sloužit jako centrální jednotka P-MP 
(TurboCell ISP Base), za�ízení P-P/ retranslace  
nebo jako CPE systému P-MP.  

 
Za�ízení je v zodoln�ném provedení, s mechanickou 
konstrukcí z hliníkového odlitku, zabezpe�ující chla-
zení, EMC,zemn�ní a  klimatickou odolnost v rozsa-
hu  pracovních teplot  –30  až + 60 °C,   s prost�edím 
dle  IEC IP65. Pracovní teplotu možno dálkov� 
monitorovat. Za�ízení tvo�í kompaktní celek a je 
montováno spolu s anténou ve venkovním prost�edí. 
Napájení za�ízení je bu�  PoE  podle 802.3af  nebo 
s pasivním PoE napáje�em v rozsahu   24-48 VDC 
jmenovité-ho nap�tí. P�ívod z  UTP/STP  outdoor 
kabelu má na vstupu  za�ízení  p�ep��ovou ochranu.  
K za�ízení je dodáván integrovaný zdroj/injektor. 
Montážní p�íslušenství umož�uje jednoduchou 
montáž na stožárech a konstrukcích a nebo 
uchycenívnanst�n�oobjektu.
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Technická specifikace 
 
 

Radiové parametry 
 

Frekven�ní pásma 2.400-2.483 GHz ISM (13 kanál�, 3 nep�ekrývající ) 
5,470-5,725 GHz (indoor/outdoor) CEPT WAS/RLAN (11 kanál�) 
5,725-5,875 ISM (5 kanál�) 

Radiový standard 802.11 a,b,g 
Modula�ní technika OFDM s BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM v modu 802.11ag 

DSSS s DBPSK, DQPSK, CCK v modu 802.11b 
P�enosová rychlost OFDM 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps  

DSSS 1,2,5.5,11 Mbps 
Vysílací výkon  typ. 17 dBm (2,4 GHz), 16 dBm (5 GHz) pro 1-36 Mbps, na anténním portu 
Citlivost p�ijíma�e 802.11b :  –93 dBm/1 Mbps, -86 dBm/11 Mbps 

802.11g :  –86 dBm/6 Mbps, -80 dBm/36 Mbps 
802.11h : - 86 dBm/6 Mbps, -75 dBm/36 Mbps 

Anténní port N-female, 1x pro každé radio 
 

Radiový protokol 
 

TurboCell 
 

TurboCell Base/ Satellite P-MP (až 64 Satellite), P-P mode 
Time Division Duplex (TDD), adaptive dynamic polling, hidden node support, 
superpacket aggregation, optimization for Internet traffic, bandwith management (MIR) 
WEP64/128 nebo AES encryption, Pass Phrase, ACL, RADIUS authentication 

 

Sí�ové parametry 
 

Ethernet 1x 10/100 Base –TX (RJ45) 
Transparet bridge MAC address/ protocol ID/ multicast/ broadcast filters, Spanning tree, VLAN bridging 
IP router RIP 2, NAT, DHCP client/server, VPN pass-throught NAT (IPSEC, PPTP, L2TP), 

firewall 
 

Konfigurace a management 
 

SNMP management MIB-II, private MIB, SNMP traps 
Konfigura�ní program GUI konfigurátor pod Windows/ monitoring/ wireless link test/ SW upload/ reset/ reboot 

p�es Ethernet nebo radiový interface, syslog 
 

Elektrické parametry 
 

P�íkon  max. 10 W 
Napájení ze sít� 230 VAC, 50 Hz 

napájení venkovní jednotky PoE 802.3af nebo pasivní PoE  24-48 VDC, délka UTP 
kabelu p�i PoE max. 100m 

P�ep��ová ochrana Ethernet a napájení (PoE) na vstupu za�ízení 
 

Fyzické rozm�ry a odolnost 
 

Rozm�ry  190x190x55 mm (š x v x h),  bez montážních úchyt� 
Váha 1.58/ 1.59 kg, bez montážního p�íslušenství 
Pracovní teplota –30 až +60°C 
Skladovací teplota –40 až + 75°C 
Stupe� krytí IEC IP65 

 

Montážní p�íslušenství 
 

Volitelné    montážní držák na stožár/konstrukci do pr�m�ru 80 mm (standard), do 120 mm 
(option) 

 montážní držák na st�nu 
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