CONEXÃO DE INTERNET DE LONGO ALCANCE • EPMG12

Basta conectar um Micro SIM Card 3G de dados e navegar!
Atualmente não dá para imaginar nossas vidas sem as rotineiras visitas a sites, blogs e no mínimo uma conferida nas tão requisitadas redes
sociais como: Facebook, Skype, Whatsapp, entre outras. No entanto, há locais de difícil acesso à Internet, em que mesmo o sinal 3G é muito
fraco. O roteador LINK 3G foi criado justamente para atender essas regiões, garantindo alto ganho de sinal 3G. O LINK 3G é desbloqueado,
basta assinar um pacote de dados, instalar o SIM Card no aparelho e aproveitar o melhor da banda larga, sem precisar configurar nada.

Diferenciais:
PLUG

LIGUE E USE

DESBLOQUEADO

PLAY

Sem necessidade de
qualquer configuração
para conectar.

Antena pentaband,
compatível com
qualquer operadora.

&

Aplicações:
• Acessar Internet 3G em locais de sinal baixo ou instável.
• Uso doméstico e/ou comercial (Internet e maquinas de cartões).
• Monitoramento remoto de câmeras IP e alarmes via servidor cloud.

Características:
• Conexão de Internet de longo alcance 3G com antena pentaband integrada.
• Desbloqueado - Aceita SIM Card (micro) de todas as operadoras*.
• Busca Cega das redes celulares sem a necessidade do SIM Card*
(Permite verificar o melhor sinal (3G) antes de adquirir o SIM Card).
• Localizador de melhor sinal via dispositivo sonoro e visual.
• Plug & play - Dispensa a instalação de drivers e aplicativos.
• Página Web para informações e configurações avançadas.
• Até 400x mais sinal do que um modem USB 3G. (em condições típicas).
• Até 6x mais alcance do que um modem USB 3G. (em condições típicas).
• Velocidade de download de 12 Mbps**
• Conexão Ethernet para PC/Notebook, AP ou Roteador WiFi (Não inclusos).
• Design moderno.
• Alimentação 12 VDC - Fácil conexão com baterias.
• Reset remoto no POE, para configuração de fábrica.
• Permite descida de apenas um cabo de rede (RJ45) de até 100 metros*.
• Produto protegido contra raios UV e entrada de água e poeira.
• Instalação em mastro ou parede.
• Conector TNC fêmea (para antena externa opcional).
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LOCALIZADOR DE
MELHOR SINAL
Encontre a melhor rede
antes de comprar.

Ícones:

CONEXÃO DE INTERNET DE LONGO ALCANCE • EPMG12
Visão geral:

Painel de instalação:
O SIM Card
é instalado
no LINK 3G.
Ele deve ser
inserido até o
final, quando
fizer um “Click”.
ANTENA EXTERNA OPCIONAL
1 Conector TNC para antena externa
2 LED indicativo da antena externa ativada
3 Botão para comutação entre antena integrada e externa
REDE CELULAR
4 Conector de SIM card micro. (Insira até ouvir um “Click”).
5 LED indicativo da busca e conexão com a rede celular
6 LED indicativo da tecnologia 3G ou 2G
CONEXÃO ETHERNET
7 Conector RJ45 com alimentação (POE) / LED de atividade
INSTALA FÁCIL: Busca cega e Localizador de melhor sinal
8 Botão do instala-fácil
9 Display de 4 dígitos apresenta as seguintes indicações:
• Nível de sinal (%):
até
• Banda do sinal (MHz): 850, 900, 1800, 1900, 2100
• Nome da operadora. Ex:
• Indica tecnologia celular. Ex: HSPA (3G de alta velocidade)

Componentes de embalagem:
1 Equipamento roteador LINK 3G;
1 Refletor metálico;
1 Fonte DC – 12 V;
1 Cabo de rede (Ethernet) de 1,4m;
1 Injetor POE (Power Over Ethernet);
2 Abraçadeiras de nylon com proteção UV (ultra-violeta)
para fixação do produto;
1 Abraçadeira de nylon com proteção UV (ultra-violeta)
para fixação dos cabos
2 tiras de fita auto-fusão.

Informações complementares:

Dados de logística:
EMBALAGEM UNITÁRIA:
Dimensional: 286x 94 x 200mm
Peso: 1.155g

EAN 13: 7898348532771
EAN 14: 07898348532771

EMBALAGEM COLETIVA:
Com 5 unidades
Dimensional: 478 x290x 210mm
Peso bruto: 6,6kg
Peso líquido: 5,8kg

0544-16-4809
ATENÇÃO:
• Chip (SIM Card) e cabo de descida da antena externa não estão inclusos.
• O pico de 12Mbps de download depende da taxa de cada operadora.
(01) 07898348532771
• Operadoras testadas: Vivo, Claro, Oi, Tim, Algar e Nextel celular.
• É necessário adquirir SIM Card (micro) com plano de dados.
• O alcance desse produto (400x +sinal e 6x +alcance) depende das condições da instalação, do relevo da região, da frequência de operação da torre, dentre outros fatores.
• O desempenho desse produto depende da qualidade e disponibilidade do sinal de cada operadora.
• A Elsys isenta-se de qualquer garantia de taxa de upload e/ou download, por serem estas condições pertinentes a cada operadora.
• Em regiões em que uma operadora aluga o sinal (torre) de outra, a busca cega irá apresentar somente o nome da operadora proprietária da rede celular.
• O cabo externo RJ-45 pode chegar a 100 metros sem perda de sinal. Não acompanha o produto.

LINKS:

Site Elsys
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