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UniFi AC Lite 802.11ac Dual Radio Access Point
Mjög fullkominn sendir fyrir þráðlaus net. Sendir bæði út á 2.4 og 5GHz (dual
band) á sama tíma. 2x2 MIMO. Fleiri en einn sendir saman vinna sem ein
heild. Vinnur á 24 volta spennu yfir netkpalinn svo ekki þarf að leggja
rafmagn að honum. Aflgjafi fylgir með. Vegg- eða loftfestanlegur. Wireless
Uplink.
https://www.ubnt.com/unifi/unifi-ap-ac-lite/

Vörunúmer: UAP-AC-LITE

UniFi AC Long range 802.11ac Dual Radio Access Point
Mjög fullkominn sendir fyrir þráðlaus net. Sendir bæði út á 2.4 og 5GHz (dual
band) á sama tíma. 3x3 MIMO. Fleiri en einn sendir saman vinna sem ein
heild. Vinnur á 24 volta spennu yfir netkpalinn svo ekki þarf að leggja
rafmagn að honum. Aflgjafi fylgir með. Vegg- eða loftfestanlegur. Wireless
Uplink.
https://www.ubnt.com/unifi/unifi-ap-ac-lr/

Vörunúmer: UAP-AC-LR

UniFi AC Pro 802.11ac Dual Radio Access Point
Gríðarlega öflugur sendir fyrir allt að 200 notendur á þráðlaus neti, úti og
inni. Sendir bæði út á 2.4 og 5GHz (dual band) á sama tíma. 3x3 MIMO. Fleiri
en einn sendir saman vinna sem ein heild. Tvö nettengi. Styður bæði 802.3af
PoE/802.3at PoE+ spennufæðingu. Vegg- eða loftfestanlegur. Wireless
Uplink.
https://www.ubnt.com/unifi/unifi-ap-ac-pro/

Vörunúmer: UAP-AC-PRO

UniFi AC HD 802.11ac Dual Radio Access Point High‑Density
Leyfir yfir 500 samtímanotendur á 802.11AC Wave2 staðlinum. Flutingsgeta
uppá 2533Mbps. Þessi þolir samanbuðr við þá bestu og má nota úti og inni.
Sendir bæði út á 2.4 og 5GHz (dual band) á sama tíma. Tvöfalt 4x4 loftnet
með Mulit User MIMO. Fleiri en einn sendir saman vinna sem ein heild. Tvö
nettengi. Styður bæði 802.3af PoE/802.3at PoE+ spennufæðingu. Vegg- eða
loftfestanlegur. Wireless Uplink.
https://www.ubnt.com/unifi/unifi-ap-ac-hd/
Unifi AC Outdoor 802.11ac Dual Radio Access Point
Öflugur útisendir sem vinnur fullkomlega með öðrum Unifi sendum.
Notendur eru stöðugu sambandi inni og úti. Sendir bæði út á 2.4 og 5GHz
(dual band) á sama tíma. 3x3 MIMO. Fleiri en einn sendir saman vinna sem
ein heild. 48 volta spennufæðing. Vegg- eða staurafesting.
https://www.ubnt.com/unifi/unifi-ap-ac-outdoor/

15.990,- kr.

19.900,- kr.

27.077,- kr.
Vörunúmer: UAP-AC-HD

55.119,- kr.
Vörunúmer: UAP-AC-Outdoor

69.405,- kr.

NanoStation Loco-M5 5Hz 13dBi
Ódýr og ágætlega öflug lausn til dæmis til þess að gera netsamband á milli
tveggja eða fleiri húsa. Við höfum fína reynslu af þessu tæki upp í 1 km. Ef þú
ert með lengri brú skaltu skoða aðeins öflugri senda hjá TindumTæknilausnum.
https://www.ubnt.com/airmax/nanostationm/

Vörunúmer: LOCOM5

NanoBeam M5 AC-16
Þessi litla græja er tilvalain í minni lofbrýr á milli tveggja eða fleiri staða á
sama svæði eða yfir lengri leggi. Festingin er öflug, tækið lítið og því kjörið við
íslenskar veðuraðstæður. Ef þú þarft öflurgri lofbrú þurfum við að sérpanta
hana fyrir þig.
https://www.ubnt.com/airmax/powerbeam-ac/

Vörunúmer: NBE-5AC-16

14.882,- kr.

21.350,- kr.

Loftbrýr og aukahlutir
Unifi er með mikið úrval loftbrúa og þrálausra lausna. Það er því miður ekki
gerlegt fyrir okkur að liggja með allar þessar lausnir á lager. Ef þú ert með
óskir um lausnir skulum við skoða það með þér og útvega þér búnaðinn með
hraði.
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UniFi® Video Camera G3 1080
Full HD myndavél til nota úti og inni. Mjög góð ljósnæmni. Innbyggt IR ljós og
hægt að fá auka IP-ljósakrans (UVC-G3-LED) ef lýsa þarf lengra. Þessa vél má
festa á veggi jafnt, loft, hallandi snið og straura.
https://www.ubnt.com/unifi-video/unifi-video-camera-g3/
UniFi® Video Camera Pro 1080 úti IR
Þessi græja er ekki lengur fáanleg. Arftakinn kemur fljótlega. Enn betri Full
HD myndavél. Mótordrifin aðdráttarlinsa (f=3-9 mm) og næmari myndflaga.
https://www.ubnt.com/unifi-video/unifi-video-camera-pro/
UniFi® Video Camera G3 Led extender
IR ljósakrans sem gefur G3 myndavélinni enn betri nætursýn uppí allt að 25
metra.
https://www.ubnt.com/unifi-video/unifi-video-camera-g3/
UniFi NVR – Netupptökutæki
Þessi litla græja er með 500GB diski og tekur upp myndstraum frá Unifi
myndavélunum þínum eða aðeins ef hreyfingar er vart. Hægt að fá App og sjá
myndavélarnar í gegnum spjaldtölvu og síma (krefst breytinga á
eldvegg/router). Í gegnum vafra er hægt að skoða myndir, upptökur og vista
myndskeið. Hægt að bæta við utanáliggjandi diski. Mælingar okkar segja að
ein Full-HD myndavél skrifar 31,3GB af gögnum á sólarhring miðað við 15
ramma á sekúndu.
https://www.ubnt.com/unifi-video/unifi-nvr/
UniFi Cloud Key - Controller
Með þessu smáa tæki þarftu ekki að setja upp stýrihugbúnað fyrir Unifi
netbúnað búnað á tölvu. Tækið gengur með Unifi aðgangspunktum, swissum
og eldveggjum. Mælum með þessu tæki fyrir alla alvöru Unifi notendur.
Tekur rafmagn í gengum USB hleðslutæki eða 802.3af PoE tengi. USB
hleðslutæki fylgir ekki með.
https://www.ubnt.com/unifi/unifi-cloud-key/
UniFi Security Gateway
Þetta er litli eldveggurinn frá Unifi. Einfaldur og þægilegur í vinnslu. Með
honum getur þú sett upp mörg IP-net og Vlan, VPN sambönd, NAT og
ýmislegt annað. Fullgildur DHCP server.
https://www.ubnt.com/unifi-routing/usg/
UniFi Security Gateway PRO
Þetta er stóri Unifi eldveggurinn. Gerir það sama og sá litli nema hann
afkastar meiru og hefur fleiri port. Mjög góður fyrir þá sem vilja hafa
sjálfvirka varatengingu, t.d. með 4G eða álagsjafna tvær tengingar.
https://www.ubnt.com/unifi-routing/unifi-security-gateway-pro-4/

Vörunúmer: UVC-G3

26.307,- kr.
Vörunúmer: UVC-Pro

67.990,- kr.
Vörunúmer: UVC-G3-LED

16.990,- kr.
Vörunúmer: UVC-NVR

57.900,- kr.
Vörunúmer: UC-CK

12.490,- kr.
Vörunúmer: USG

23.500,- kr.
Vörunúmer: USG-Pro-4

52.900,- kr.
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UniFi Switch 8 port 150W
8 porta 150W PoE swiss fyrir Unifi net. Einnig eru tvö SFP slott fyrir t.d.
ljósleiðara. 1U að hæð og RackMount eyru fylgja. Festing fyrir 19" skáp er
seld sérstaklega.
https://www.ubnt.com/unifi-switching/unifi-switch-8-150w/

Vörunúmer: US-8-150W

UniFi Switch 16 port 150W
16 porta 150W PoE swiss fyrir Unifi net. Einnig eru tvö SFP slott fyrir t.d.
ljósleiðara. 1U í 19" skáp.
https://www.ubnt.com/unifi-switching/unifi-switch-16-150w/

Vörunúmer: US-16-150W

UniFi Switch 24 port
24 porta swiss fyrir Unifi net (Ekki PoE). Einnig eru tvö SFP slott fyrir t.d.
ljósleiðara. 1U í 19" skáp.
https://www.ubnt.com/unifi-switching/unifi-switch-2448/

Vörunúmer: US-24

UniFi Switch 24 port 250W
24 porta swiss fyrir Unifi net (Ekki PoE). Einnig eru tvö SFP slott fyrir t.d.
ljósleiðara. 1U í 19" skáp.
https://www.ubnt.com/unifi-switching/unifi-switch-poe/

Vörunúmer: US-24-250W

UniFi Switch 24 port 500W
24 porta swiss fyrir Unifi net. Einnig eru tvö SFP slott fyrir t.d. ljósleiðara. 1U í
19" skáp.
https://www.ubnt.com/unifi-switching/unifi-switch-poe/

Vörunúmer: US-24-500W

39.200,- kr.

55.200,- kr.

39.200,- kr.

76.200,- kr.

99.200,- kr.

UniFi Switch 48
48 porta swiss fyrir Unifi net (Ekki PoE). Einnig eru tvö SFP og 2 SFP+ slott
fyrir t.d. ljósleiðara. 1U í 19" skáp.
https://www.ubnt.com/unifi-switching/unifi-switch-2448/

Vörunúmer: US-48

UniFi Switch 48 port 500W
48 porta 500W PoE swiss fyrir Unifi net. Einnig eru tvö SFP og 2 SFP+ slott
fyrir t.d. ljósleiðara. 1U í 19" skáp.
https://www.ubnt.com/unifi-switching/unifi-switch-poe/

Vörunúmer: US-48-500W

UniFi Switch 48 port 750W
48 porta 750W PoE swiss fyrir Unifi net. Einnig eru tvö SFP og 2 SFP+ slott
fyrir t.d. ljósleiðara. 1U í 19" skáp.
https://www.ubnt.com/unifi-switching/unifi-switch-poe/

Vörunúmer: US-48-750W

Ubiquity EdgeRouter X
Lítill og öflugur router fyrir sjáfstæða íslendinga eða þá sem vilja ekki staðla
pakkavöru. Á honum eru 5 gigabit RJ45 port. Spennugjafi í pakkanum en má
einnig spennufæða með 24v PoE og fá 24v Passive PoE á porti 4.
https://www.ubnt.com/edgemax/edgerouter-x/

74.200,- kr.

149.200,- kr.

184.200,- kr.
Vörunúmer: ER-X

9.990,- kr.
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Ubiquity EdgeSwitch PoE 8+2 port 24/48volt 150W
8 gigabit port með PoE (150W) auk tveggja SFP porta. Managed swiss í
gegnum vafra eða CLI. PoE+ and 24V Passive PoE. Flottur swiss fyrir þá sem
sem ekki ætla að byggja upp Unifi net. 20 Gbps vinnslugeta. Veggfesting og
mini rack.
https://www.ubnt.com/edgemax/edgeswitch-8-150w/

Vörunúmer: ES‑8‑150W

Ubiquity EdgeSwitch - 16+2 porta, PoE(150w) GB og managable
16 gigabit port með PoE (150W) auk tveggja SFP porta. Managed swiss í
gegnum vafra eða CLI. PoE+ and 24V Passive PoE. Flottur swiss fyrir þá sem
sem ekki ætla að byggja upp Unifi net. 36 Gbps vinnslugeta. Rackmount eða
veggfesting.
https://www.ubnt.com/edgemax/edgeswitch/

Vörunúmer: ES-16-150W

Ubiquity EdgeSwitch - 24+2 porta, mangageble, fanless
24 gigabit port auk tveggja SFP porta. Managed swiss í gegnum vafra eða CLI.
Flottur og hagkvæmur swiss fyrir þá sem sem ekki ætla að byggja upp Unifi
net. 52 Gbps vinnslugeta. Rackmount eða veggfesting. Viftulaus og hljóðlátur.
https://www.ubnt.com/edgemax/edgeswitch-lite/

41.990,- kr.

56.990,- kr.
Vörunúmer: ES-24-Lite

41.990,- kr.

Ubiquity EdgeSwitch - 24+2 porta, PoE(250w) GB og managable
24 gigabit port með PoE (250W) auk tveggja SFP porta. Managed swiss í
gegnum vafra eða CLI. PoE+ and 24V Passive PoE. Flottur swiss fyrir þá sem
sem ekki ætla að byggja upp Unifi net. 52 Gbps vinnslugeta. Rackmount eða
veggfesting.
https://www.ubnt.com/edgemax/edgeswitch/

Vörunúmer: ES-24-250W

Ubiquity EdgeSwitch - 24+2 porta, PoE (500w), GB og managable
24 gigabit port með PoE (500W) auk tveggja SFP porta. Managed swiss í
gegnum vafra eða CLI. PoE+ and 24V Passive PoE. Flottur swiss fyrir þá sem
sem ekki ætla að byggja upp Unifi net. 52 Gbps vinnslugeta. Rackmount eða
veggfesting.
https://www.ubnt.com/edgemax/edgeswitch/

Vörunúmer: ES-24-500W

Ubiquity EdgeSwitch - 48 Lite - 48+2+2 porta, mangageble
48 gigabit port, tvö SFP port og tvö SFP+ port. Managed swiss í gegnum vafra
eða CLI. Flottur og hagkvæmur swiss fyrir þá sem sem ekki ætla að byggja
upp Unifi net. 140 Gbps vinnslugeta. Rackmount eða veggfesting.
https://www.ubnt.com/edgemax/edgeswitch-lite/

80.990,- kr.

107.990,- kr.
Vörunúmer: ES-48-Lite

99.990,- kr.

Ubiquity EdgeSwitch - 48 porta+2+2, PoE (500w), GB og managable
48 gigabit port með PoE (500W), tvö SFP port og tvö SFP+ port. Managed
swiss í gegnum vafra eða CLI. PoE+ and 24V Passive PoE. Flottur swiss fyrir þá
sem sem ekki ætla að byggja upp Unifi net. 140 Gbps vinnslugeta. Rackmount
eða veggfesting.
https://www.ubnt.com/edgemax/edgeswitch/

Vörunúmer: ES-48-500W

Ubiquity EdgeSwitch - 48 porta+2+2, PoE (750w), GB og managable
48 gigabit port með PoE (750W), tvö SFP port og tvö SFP+ port. Managed
swiss í gegnum vafra eða CLI. PoE+ and 24V Passive PoE. Flottur swiss fyrir þá
sem sem ekki ætla að byggja upp Unifi net. 140 Gbps vinnslugeta. Rackmount
eða veggfesting.

Vörunúmer: ES-48-750W

151.190,- kr.

185.890,- kr.
TP-Link TL-SG1008D - 8 port, Unmanaged, Gig, 16Gbps
Ódýr 8 porta 10/100/1000Mbps swiss. Engin forritun. Bara í samband og
byrja að njóta hraðans. Göt á baki til þess að hengja á vegg.
http://www.tp-link.com/en/products/details/TL-SG1008D.html

Vörunúmer: TL-SG1008D

6.990,- kr.
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