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Úvod 
 

Európska komisia bude už v tomto roku podporovať inštaláciu technológie poskytujúcu 

bezplatné WiFi pripojenie do internetu vo verejne prístupných priestoroch, na námestiach, v 

parkoch, v rekreačných areáloch, vo verejných budovách, v knižniciach či múzeách tak, aby 

každý občan EU mal možnosť bezplatne využívať internet pre získavanie informácií a 

elektronicky komunikovať s verejnou správou. 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezplatne-wi-fi-pre-obyvatelov-eu 

 

Pre miestne orgány je to veľká príležitosť pre rozvoj vlastnej dátovej infraštruktúry, pre 

rozvoj vlastných elektronických služieb pre svojich občanov, ako aj elektronických služieb pre 

podporu cestovného ruchu. 

 

Dotácie budú poskytnuté na nákup a inštaláciu WiFi prístupových bodov a priamo súvisiacej 

technológie a infraštruktúry. Príjemca dotácie sa však zaväzuje znášať náklady na prevádzku 

inštalovanej infraštruktúry, za internetové pripojenie a súvisiace služby, po dobu troch rokov. 

 

Využite možnosť získania poukazu v hodnote 15000 EUR a zaregistrujte svoju obec, alebo 

mestskú časť na portáli WiFi4EU. 

 

https://www.wifi4eu.eu/#/home 

 

Pozor! Prvá výzva, ( „klikanie“ o prvý balík poukazov ) sa uskutoční už 15.5.2018 o 13h 

nášho času. 

 

Každý žiadateľ, ktorým sú obce a mestské časti, bude klikať sám za seba a poukaz bude 

môcť využiť na jeho katastrálne územie. Jednoduchý princíp, jeden poukaz na jedno katastrálne 

územie oprávneného žiadateľa. 

Po úspešnom priznaní poukazu žiadateľovi, bude mať žiadateľ povinnosť realizovať 

technické riešenie pre poskytovanie služby WiFi4EU do 18 mesiacov od priznania poukazu.  

http://www.o2bs.sk/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezplatne-wi-fi-pre-obyvatelov-eu
https://www.wifi4eu.eu/#/home
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Je prirodzené a priam žiadúce, aby úspešní žiadatelia, keď už dostanú možnosť minúť 

nenávratne 15000 EUR, aby tak urobili do posledného Eura a však v súlade s podmienkami na 

čo všetko môže byť poukaz minutý. 

 

Je to aj našim odporúčaním... Vieme Vám pomôcť minúť poukaz efektívne s dlhodobou 

udržateľnosťou v súlade s podmienkami WiFi4EU a hlavne tak, aby boli spokojní obyvatelia 

a návštevníci vašej obce, alebo mestskej časti. 

 

V tomto dokumente Vám ponúkame komplexné riešenie, ktoré nie je len o WiFi pokrytí 

Vašich vonkajších a vnútorných priestorov, ale ponúka vysoko stabilnú elektronickú 

komunikáciu medzi Vašimi objektmi a organizáciami samosprávy, ako aj pripojenie 

zabezpečovacích a telemetrických zariadení, ako sú kamery mestskej polície, rôzne 

mechanické dopravné zábrany, snímače voľných parkovacích miest, alebo zariadenia pre 

meranie aktuálnej poveternostnej a povodňovej situácie.  

 

Naše vysoko kvalitné, a spoľahlivé komplexné riešenie je technologicky rovnaké pre veľké 

mesto, ako aj pre malú obec, rozdiel je len vo veľkosti a komplexnosti riešenia. 

 

Pokrytie Vašich vonkajších ale aj vnútorných priestorov so službou WiFi HotSpotu pre 

obyvateľov a návštevníkov mesta v požadovanej kvalite pre Vás zrealizujeme špičkovou 

centrálne riadenou rádiovou technológiou, ktorá disponuje adaptabilným anténnym systémom, 

ktorý v maximálnej miere eliminuje vzájomné rušenie sietí, zvyšuje dosah a kvalitu pokrytia, a to 

všetko s bezkonkurenčnou cenou v pomere s výkonom, dizajnom, kapacitou, spoľahlivosťou 

a životnosťou zariadení. MESH technológia bezdrôtovej siete zároveň zabezpečuje rádiovú 

zálohu konektivít káblovej dátovej siete, ako aj bezdrôtové pripojenie lokalít v ktorých nie je 

káblové pripojenie možné, alebo by bolo takéto pripojenie finančne náročné. Súčasťou 

technického riešenia je aj vysokokapacitná dátová sieť pozostávajúca z technologických vysoko 

stabilných dátových prepínačov na ktoré sa pripájajú aktívne prvky WiFi siete, ako aj iné ICT 

zariadenia mesta.  

 

Súčasťou WiFi HotSpotu je aj prístupový portál, ktorý slúži primárne ako ďalší komunikačný 

nástroj mesta smerom k obyvateľom a návštevníkom mesta, cez ktorý môžete geograficky 

cielene propagovať aktuálne dianie v meste, podávať historické informácie o danej lokalite 

a ponúka možnosť zobrazovania platenej reklamy, z ktorej finančné príjmy môžu byť využité na 

samotnú prevádzku siete. Portálové riešenie Vám zároveň poskytne rôzne štatistiky využitia 

siete a lokalít, ktoré môže využiť pre ďalšie plánovanie rozvoja služieb pre obyvateľov 

a návštevníkov mesta.  

  

http://www.o2bs.sk/
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Sme odborníkmi v oblasti bezdrôtových technológií 
 

Vysvetlíme Vám v súvislosti s WiFi pokrytím všetky technologické možnosti zariadení 

vrátane ich správy a ďalšie možnosti využitia technológie pre pripojenie kamerových, 

zabezpečovacích a telemetrických zariadení.  

Ukážeme Vám možnosti využitia prihlasovacieho a informačného portálového nástroja pre 

propagáciu Vášho mesta, alebo konkrétneho miesta v meste a možnosti prepojenia s Vašimi 

aplikáciami. Zaregistrovaný užívateľ siete sa bude môcť so svojim zariadením pripojiť do siete 

v ktoromkoľvek mieste, kde bude toto riešenie realizované. Konfiguračné rozhranie portálu 

poskytuje aj množstvo štatistík využitia siete a konkrétnej lokality. 

Ponúkneme Vám do riešenia špičkovú centrálne riadenú WiFi technológiu disponujúcu 

patentovaným anténnym systémom BeamFlexPlus, ktorý v maximálnej miere eliminuje 

vzájomné rušenie sietí, zvyšuje dosah a kvalitu pokrytia, a to všetko s bezkonkurenčnou cenou 

v pomere s výkonom, dizajnom, kapacitou, spoľahlivosťou a životnosťou zariadení. Návrh 

konkrétnych typov prístupových bodov realizujeme na základe sieťových, kapacitných 

a aplikačných požiadaviek na pokrytie, a na základe typu priestorov a zložitosti okolitého 

rádiového prostredia. 

Vytvoríme pre Vás na základe vašich špecifických požiadaviek simuláciu pokrytia 

vonkajších a vnútorných priestorov s požadovanými parametrami, ktorej výstupom je projekt 

pokrytia, ktorý je zároveň základom pre kolaudačné meranie pokrytia. Lokality a miesta, ktoré 

sú vhodné s umiestnením prístupových bodov sa prirodzene väčšinou zhodujú s vhodnými 

miestami pre umiestnenie kamier mestskej polície a naopak, lebo je ekonomické zdieľať jednu 

pevnú dátovú sieť pre pripojenie všetkých zariadení, vrátane WiFi prístupových bodov a kamier 

mestskej polície. 

Nainštalujeme u Vás na základe projektu potrebnú technológiu, ako sú WiFi prístupové 

body, dátové prepínače, záložné zdroje, technologické kabinety, dátové optické a metalické 

káble, napájacie káble, a to všetko samostatne v prevedeniach pre vnútorné použitie, ako aj pre 

vonkajšie použitie, spoľahlivo pracujúce v akýchkoľvek poveternostných podmienkach 

v teplotnom rozsahu od -30 do +65⁰C. Záruka na inštalovanú technológiu je samozrejmosťou. 

Poskytneme Vám pre toto komplexné riešenie v ktorejkoľvek obci na Slovensku internetovú 

konektivitu na pevnej káblovej, alebo na licencovanej rádiovej, alebo fixnej LTE technológii 

s potrebnou kapacitou a integrovanou sieťovou bezpečnosťou, ktorej súčasťou je blokovanie 

nevhodného, alebo nebezpečného obsahu a aplikácií. Za určitých technických podmienok je 

možné pre toto riešenie využiť aj jestvujúcu konektivitu od iného poskytovateľa. 

Umožníme Vám vzdialený prístup do štatistických funkcií riadiacich a informačných 

systémov inštalovanej siete, kde budete môcť sledovať aktuálne aj historické využitie siete. 

Dáme Vám aj možnosť vytvárať obsah portálu, alebo budeme obsah informačného portálu 

aktualizovať na základe Vašich požiadaviek my. 

Zaintegrujeme do nášho komplexného riešenia aj Vaše jestvujúce mestské účelové siete 

za dohodnutých technických a administratívnych podmienok. Partnerskou spoluprácou vieme 

dosiahnuť veľké ciele. V prípade záujmu vieme dodať do riešenia aj samostatné kamery, alebo 

celý kamerový systém a aj iné telemetrické a ovládacie zariadenia. 

 

http://www.o2bs.sk/
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Technický koncept poskytovania služby WiFi4EU. 
 

 

 V dátovom centre sa nachádza riadenie celej siete ako aj riadenie bezdrôtovej siete WiFi4EU  

 V dátovom centre sa nachádza aj obsahový portál registračnej a uvítacej stránky hotspotu 

 V dátovom centre EU sa nachádza autorizačný server účtov užívateľov služby WiFi4EU 

a servery pre monitorovanie a vyhodnocovanie služby 

 Z dátového centra je realizovaný centralizovaný prestup do internetu na ktorom je aplikovaná 

kompletná sieťová, aplikačná a obsahová bezpečnosť  

 Konektivita z dátového centra do mestskej účelovej siete je realizovaná cez transportnú 

a prístupovú sieť, ktorá je prevádzkovaná v chránenom režime s vysokou dostupnosťou 

http://www.o2bs.sk/
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 Pevná časť účelovej siete pozostáva z technologických dátových prepínačov prepojených 

prevažne optickou infraštruktúrou, ktoré sú umiestnené vo vnútorných, alebo vonkajších 

technologických kabinetoch 

 Na technologické dátové prepínače s vysokou teplotnou odolnosťou sa pripájajú všetky WiFi 

AP poskytujúce hotspot WiFi4EU, s možnosťou pripojenia kamier a zabezpečovacích prvkov 

mesta  

 Jednotná riadená WiFi sieť, ktorá okrem šírenia Hotspotu a rôznych privátnych sietí mesta, 

slúži aj ako záložná konektivita medzi dátovými prepínačmi pri výpadku optických konektivít 

a na pripájanie lokalít, kde nie je možnosť káblového pripojenia 

 

 
 

Funkčná špecifikácia služby WiFi hotspotu WiFi4EU 
 

 Služba WiFi hotspot je určená pre pripojenie osobných zariadení obyvateľov EU do 

internetu, ktorí majú vytvorený účet prístupu do tejto služby na registračnej stránke služby 

WiFi4EU 

 Služba sa poskytuje pre koncového užívateľa bezplatne a je nepretržito dostupná na 

verejných priestranstvách a verejne dostupných priestoroch v objektoch 

 Užívateľ môže pripojiť do siete len koncové klientske (osobné) zariadenia s wifi rozhraním 

802.11 n/ac typu Laptop, Tablet, Smartphone, Čítačka elektronických kníh 

 Služba neumožňuje pripojiť do siete zariadenia sieťového charakteru, ako sú wifi 

prístupové routre, wifi prístupové switche, wifi repeatre, alebo wifi klientské zariadenia 

neumožňujúce web registráciu a autentifikáciu 

 Služba je poskytovaná z WiFi AP v pásmach 2,4 a 5GHz súčasne, pričom je sieťou riadené 

vyvážené využitie pásiem a samotných WiFi AP v lokalite  

 Maximálna prenosová rýchlosť služby pre koncového užívateľa je nastavená na 30Mbit/s 

download a 10Mbit/s upload v triede best effort 

http://www.o2bs.sk/
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 Šírka kanála pre outdoor prostredie je 20MHz v pásme 2,4GHz a v pásme 5GHz max 

40MHz pre rádiovo voľné prostredie a 20MHz pre rádiovo zložité prostredie.  

 Šírka kanála pre indoor prostredie v pásme 2,4GHz je 20/40MHz a podľa zložitosti 

rádiového prostredia a počtu WiFi AP v danom rádiovom priestore. 

 Šírka kanála pre indoor prostredie v pásme 5GHz je 20/40/80MHz podľa zložitosti 

rádiového prostredia a počtu WiFi AP v danom rádiovom priestore. 

 Pripojenému zariadeniu sa dynamicky prideľuje neverejná IPV4 adresa z rozsahu danom 

veľkosťou riešenia a plánovaným maximálnym počtom pripojených užívateľov počas troch 

hodín, pričom sa ráta aj dostatočná kapacita rozsahu pre okolo prechádzajúce zariadenia, 

ktoré sa k sieti len krátkodobo pripojili. ( DHCP rozsah CIDR 22-15 )   

 Pripojenému zariadeniu nie je umožnené používať inú IP adresu ako mu bola pridelená 

DHCP serverom služby 

 zariadenie s IP adresou mimo platného rozsahu alebo inou ako mu DHCP server pridelil, 

bude sieť automaticky odpájať 

 DHCP server služby zároveň poskytuje IP adresy DNS serverov, iné DNS servery užívateľ 

nemôže používať 

 Užívateľ môže cez túto službu preniesť maximálne 50GB dát za 30 dní, po presiahnutí 

tohto limitu v danom období bude môcť užívateľ túto službu v danom období využívať 

s rýchlosťou 512/256kbit/s (FUP).  

 Vzhľadom na to, že nie je možné overiť, či ide o plnoletého užívateľa, je nevhodný 

internetový obsah blokovaný v kategórii „ochrana detí do 18r“ 

 Pre ochranu klientskych zariadení, sieťových zariadení a samotnej WiFi siete, nie je 

umožnená funkčnosť sieťovo, alebo klientsky nebezpečných aplikácií.  

 Služba neumožňuje priamu L2/L3 komunikáciu medzi klientskymi zariadeniami ktoré sú 

pripojené v sieti WiFi4EU bez ohľadu či sú pripojení na jednom, alebo viacerých WiFi AP. 

 Služba neumožňuje L2/L3 komunikáciu pripojených klientskych zariadení smerom na 

manažment sieťových prvkov služby WiFi4EU (WiFi AP, routre, switche, servery) 

 Klientskym zariadeniam je umožnená iba komunikácia smerom do internetu a prípadne na 

servery lokálnych elektronických služieb, ktoré sú umiestnené v lokálnej sieti  príslušnej 

lokality.  

 Užívateľom nie je umožnené komunikovať na aplikačne nebezpečných portoch, 

komunikáciu na Botnet domény a pod. a  používať SMTP nezašifrovanú komunikáciu na 

porte 25 

 Každé klientske zariadenie môže vytvoriť max 300 súčasných spojení (session) medzi 

zariadením a internetom pričom je blokovaná funkčnosť služieb typu Bittorrent a podobne. 

 Pre dosiahnutie čo najväčšieho počtu spokojných užívateľov v jednej lokalite budú 

dynamicky nastavené také aplikačné optimalizačné pravidlá, aby bolo pripojenie lokality do 

siete efektívne a rovnomerne využité. Primárne ide o zníženie prenosovej rýchlosti služieb 

kde dochádza k automatickému zálohovaniu dát. Rovnako môžu byť aj znížené prenosové 

rýchlosti IPTV služieb ako aj streamov Youtube a podobne. 

http://www.o2bs.sk/
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 Maximálny čas súvislého pripojenia každého pripojeného zariadenia je limitovaný na 2 

hodiny, po re autorizácii pripojenia k službe cez web prehliadač je možné službu využívať 

na ďalší časový úsek.  

 HotSpot funkcionalita. Ak má užívateľ na svojom zariadení typu smartphone zapnuté wifi 

rozhranie, WiFi sieť začne s týmto zariadením komunikovať a zariadenie automaticky 

vyobrazí užívateľovi, že v blízkosti sú voľné siete. V prípade že užívateľ už v mal v tejto 

sieti zariadenie pripojené, užívateľovi sa vyobrazí na zariadení otázka či sa má zariadenie 

prihlásiť do siete. V prípade že v sieti zariadenie ešte pripojené nebolo, v zozname 

dostupných sietí sa pri názve WiFi4EU zobrazuje správa že sieť si vyžaduje 

prihlásenie/registráciu. Po stlačení odkazu „prihlásiť sa do siete“ sa automaticky otvorí na 

zariadení prehliadač s úvodnou stránkou služby WiFi4EU. 

 V prípade že zariadenie už bolo v minulosti zaregistrované, zobrazí sa užívateľovi uvítací 

obsah a v prípade, že ide o nové zariadenie v sieti zobrazí sa užívateľovi registračný 

obsah. 

 Bez registrácie zariadenia, bude môcť užívateľ prehliadať len nastavený web obsah priamo 

súvisiaci s lokalitou pripojenia (web obce, web kultúrnej pamiatky, web so zoznamom 

lokalít projektu WiFi4EU, registračný web služby WiFi4EU) 

 Pre využívanie internetových služieb, užívateľ registruje každé svoje pripojené zariadenie 

do služby WiFi4EU pomocou web prehliadača, kde sa na úvodnej stránke služby 

s oficiálnym logom služby a registračným modulom,  dočíta o podmienkach využívania 

služby, o informáciách súvisiacich s GDPR, o kontaktoch pre riešenie problémov 

s využívaním služby a o iných informáciách spojených so službou a lokalitou poskytovania 

tejto služby.  

 V prípade že zariadenie v minulosti zaregistrované, zobrazí sa užívateľovi uvítací obsah 

úvodnej stránky služby WiFi4EU, kde sa užívateľovi zobrazí povinný obsah, ľubovoľný 

obsah spojený s lokalitou, informácie o možnostiach vymazania registrácie zariadenia 

v službe a samotný aktívny modul vstupu do internetu.  

 Všetky web aplikácie súvisiace s registráciou, alebo uvítaním užívateľa do siete používajú 

zabezpečené spojenie s platným certifikátom vydaným príslušnou certifikačnou autoritou. 

 Užívateľ má právo požiadať v zmysle GDPR o vymazanie vytvoreného účtu, ktorým 

registroval zariadenie do služby WiFi4EU a to buď automaticky samoobslužne, alebo 

formou, ktorá je jasne popísaná v podmienkach využívania služby, ktoré sú dostupné na 

portáli. 

 Zariadenie ktoré službu nevyužívalo viac ako 24 mesiacov, bude zo služby automaticky 

vymazané, a zároveň ak mal užívateľ zaregistrované iba jedno zariadenie, ktoré bolo 

vymazané, bude vymazaný aj samotný užívateľ 

 Užívateľ bude po každých 24 mesiacoch odo dňa prvej registrácie požiadaný o opätovnú 

registráciu pripojeného zariadenia.  

 Neregistrovaným zariadeniam užívateľov nie je umožnená komunikácia do internetu 

 Komunikácia užívateľa s registračnou stránkou, uvítacou stránkou, alebo s aplikáciou 

vytvárania a správy užívateľských účtov, prebieha zabezpečeným spôsobom, https 

s platným certifikátom vydaným príslušnou autoritou pre všetky súčasti portálu s ktorými 

užívateľ príde do styku. 

http://www.o2bs.sk/
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Ukážka veľkého komplexného riešenia mestskej 
účelovej dátovej siete s poskytovaním WiFi4EU.  

 

http://www.o2bs.sk/
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Internetová konektivita 
Konektivitu do riešenia poskytneme v ktoromkoľvek mieste na Slovensku s takou kapacitou, 

ktorá je potrebná pre predpokladaný počet užívateľov siete a jej aplikačné využitie. Konektivita 

slúži pre pripojenie hlavného uzla riešenia do dátového centra z ktorého je potom realizovaný 

bezpečný prístup do internetu. 

Technológia prístupu bude zvolená podľa daných možností v lokalite, optický prístup, 

licencovaný bod-bod rádiový prístup, licencovaný FWA rádiový prístup, ADSL2+ / VDSL, alebo 

aj FIX LTE prístup, podľa toho či bude požadovaná konektivita aj so záložným riešením a podľa 

plánovaného kapacitného, či aplikačného využitia prístupu. Kapacita pripojenia hlavného uzla 

mestskej účelovej siete sa pohybuje v závislosti o predpokladaného využitia siete od 31Mbit/s 

do 1Gbit/s symetricky. 

 Cena konektivity je pre každý projekt individuálna a okrem ceny prístupovej a transportnej 

technológie s hraničným smerovačom, zahŕňa aj sieťovú, obsahovú a aplikačnú bezpečnosť.  

(Za vyhradených technických podmienok vieme pripojenie realizovať aj na cudzej, 

jestvujúcej konektivite) 

 

Mestská účelová dátová sieť 
Primárnym účelom tejto siete je pripájanie WiFi prístupových bodov, prepájanie mestských 

pracovísk vo verejnej správe, pripájanie kamier mestskej polície a zabezpečovacej 

techniky. V sieti sú použité vysoko spoľahlivé aktívne a pasívne prvky, ktoré odpovedajú 

potrebným prevádzkovým podmienkam v danej lokalite pre dosiahnutie vysokej stability a doby 

životnosti.  

 

Účelová dátová sieť pozostáva 

 Z pasívnej optickej a metalickej infraštruktúry, ktorá prepája dátové prepínače umiestnené 

v objektoch mesta, alebo prepínače vo vonkajších kabinetoch umiestnených na príklad na 

stĺpoch pouličného osvetlenia.  

 Z plne konfiguračne riadených dátových prepínačov s vysokou odolnosťou na ktoré sa 

okrem iných zariadení obce pripájajú WiFi prístupové body mestskej bezdrôtovej siete. Pre 

napájanie zariadení s POE napájaním sú na prepínačoch k dispozícii napájacie triedy POE 

(do 15w), POE+(do 30W) a HighPOE(do 60W). 

 Z vonkajších a vnútorných kabinetov s elektro-výbavou vrátane istenia, teplotnej ochrany, 

vetrania, solárnych panelov a  zdrojov napájania s akumulátormi. 
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Možné druhy dátového pripojenia podružných 
sieťových uzlov do hlavného uzla dátovej siete 

 

Na obrázku sú vyobrazené 

možnosti dátového pripojenia 

podružných uzlov účelovej siete na 

centrálny uzol siete. 

 

Podružný uzol je najvhodnejšie 

pripojiť optickým káblom, ktorý 

poskytuje riešeniu vysokú kapacitu 

a stabilitu. 

 

Ekonomicky a časovo nenáročné 

je vybudovanie optických konektivít 

pomocou závesných samonosných 

optických káblov o hrúbke 6mm.  

 

Konektivita, či už zemnej, alebo 

vzdušnej optickej siete je automaticky 

zálohovaná cez WiFi AP v MESH 

topológii ak sú uzly od seba 

dostatočne rádiovo blízke (do 400m). 

 

Nie však vždy je možné vzhľadom 

na lokalitu použiť závesné káble. Vtedy 

je možné sieť budovať pomocou 

MESH liniek v pásme 5Ghz, alebo inou 

Bod-Multiobod rádiovou technológiou 

v licencovaných pásmach.  

 

Kapacitne menej náročné uzly, je 

možné pripojiť len pomocou MESH 

linky, čiže nie je potrebné realizovať 

káblovú konektivitu. 

 

Pre pripojenie odľahlých lokalít je 

možné uzol pripojiť do siete aj cez FIX 

LTE technológiu s použitím 

vysokoziskových úzko  smerových 

antén. 

 

http://www.o2bs.sk/
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Možné druhy napájania podružných uzlov účelovej 
dátovej siete 

 
 

 

Napájanie vonkajšieho IT BOXu je neoddeliteľnou súčasťou riešenia a musí byť 

dimenzované na plánovaný výkon zariadení samotného BOXu ako aj zariadení, ktoré sú 

napájané z POE prepínača a zdroja v BOXe. 

http://www.o2bs.sk/
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 Vo všeobecnosti je najideálnejší stav, keď v mieste inštalácie sa nachádza trvalé napätie 

230VAC. Vtedy IT BOX obsahuje UPS s akumulátorovou kapacitou len na preklenutie kratšej 

doby výpadku napájania do 4-8h, podľa pripojenej záťaže. 

V prípade že v mieste inštalácie IT BOXu  sa nenachádza trvalé napätie 230VAC, je 

potrebné realizovať alternatívne riešenie napájania. 

 Privedenie trvalého napájania 230VAC závesným káblom z najbližšieho rozvádzača 

objektu, alebo z rozvádzača verejného osvetlenia. Dĺžka kábla je limitovaná jeho 

konštrukciou a poklesom napätia na kábli, ktorého limit je 180VAC. Maximálna 

dĺžka kábla sa pohybuje okolo 200m. 

 Napájanie z nočného napájania pouličného osvetlenia, pričom denná spotreba IT 

BOXu je pokrytá z kapacity akumulátorov. Tento druh napájania si vyžaduje veľkú 

akumulátorovú kapacitu v závislosti od pripojenej záťaže. Obzvlášť problematické 

je, ak verejné osvetlenie je v prevádzke len časť noci. 

 Plne autonómne napájanie zo solárnych panelov je vhodné pre uzly s nižšou 

spotrebou. Solárne panely musia byť presne dimenzované tak aby pokryli spotrebu 

zariadení a zároveň plne nabili akumulátory pre nočnú prevádzku. 

 Kombinované polo autonómne napájanie je ideálne pre lokality, kde je k dispozícii 

nočné napájanie z pouličného osvetlenia a zároveň nie je možné, alebo je 

nevhodné priviesť trvalé napájanie závesným káblom. Cez deň je napájanie pokryté 

zo solárneho panelu, cez noc z nočného napájania verejného osvetlenia a v dobe 

šera, keď je efektivita solárneho napájania nízka, z akumulátorov.  

 

 

 

Ukážka káblovo plne 

autonómneho systému, ktorý 

poskytuje internetové pripojenie 

návštevníkom lokality, pripojenie 

bezpečnostných kamier 

s možným pripojením nočného 

osvetlenia priestorov so 

senzormi pohybu osôb. Dátová 

konektivita do lokality je 

privedená pomocou FIX LTE 

technológie. Jednotlivé podružné 

uzly v lokalite sú prepojené 

MESH linkami WiFi technológie. 

Napájanie uzlov je riešené 

solárnym  systémom 

s akumulátormi. 
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Mestská účelová bezdrôtová sieť 
 

Účelová bezdrôtová sieť je komplexným riešením bezdrôtového pokrytia a slúži 

 Pre šírenie signálu verejného WiFi hotspotu ako aj možné šírenie iných privátnych 

bezdrôtových sietí pre pripájanie všetkých klientov vo vysokom štandarde. 

 Pre pripojenie mestských lokalít, alebo kamier pomocou WiFi MESH technológie, kde 

nie je efektívne priviesť optický, alebo metalický kábel. 

 Pre automatickú zálohu konektivít pevnej mestskej účelovej dátovej siete pomocou 

MESH technológie. 

 

Sieť pozostáva z radu špičkových WiFi 

prístupových bodov Ruckus Networks, 

ktorý okrem štandardného 

TxBeamformingu obsahuje adaptabilný 

anténny systém s patentovanú vysoko 

efektívnou anténnou technológiu 

BeamFlexPlus, ktorá cielene formuje 

vyžarovanie signálu smerom ku klientovi čím znižuje interferencie a rušenie sietí, zvyšuje dosah 

a kapacitu siete, a hlavne zvyšuje kvalitu prenosu dát medzi klientom a WiFi prístupovým 

bodom. Všetky ponúkané prístupové body sú certifikované WiFi alianciou a sú plne 

kompatibilné so špecifickými funkcionalitami, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť mestských 

WiFi hotspotov.  

 

Celá bezdrôtová sieť je plne riadená vysokokapacitným zdvojeným WiFi kontrolérom, ktorý 

je umiestnený v dátovom centre O₂ , riadi v reálnom čase parametre celého vyžarované 

rádiového spektra danej siete a robí opatrenia voči okolitým rušiacim zariadeniam pre 

dosiahnutie čo najvyššej dostupnosti siete a udržuje vo všetkých prvkoch siete aktualizovaný 

software.  Kontrolér zároveň riadi pripájanie klientov do siete, riadi roaming klientov medzi WiFi 

prístupovými bodmi a optimalizuje  zaťaženie jednotlivých WiFi prístupových bodov presúvaním 

klientov medzi prístupovými bodmi a ich vyžarovanými pásmami.  Tým, že je kontrolér 

v dátovom centre zdieľaný aj pre iné siete vrátane softwarových aktualizácií, je to pre mestá 

vysoko spoľahlivé a  ekonomické riešenie, lebo nie je potrebné samostatne investovať do WiFi 

kontroléra v konkrétnej lokalite. 

 

Všetky WiFi prístupové body sú dizajnovo kompaktné, bez rôznych 

trčiacich elementov ako sú prútové antény a je ich možné farebne prispôsobiť 

tak, aby bolo ich umiestnenie čo najmenej rušivé a dizajnovo splynulo 

s okolitým prostredím. Zoznam všetkých aktuálne ponúkaných WiFi 

prístupových bodov a ich kľúčové parametre je uvedený na konci tohto dokumentu.  

 

WiFi hotspot bude poskytovať občanom a návštevníkom pokrývaného priestoru prístup do 

internetu s rovnakými prístupovými pravidlami, pomocou ktorých sa užívateľ prvotne 

zaregistroval, vo všetkých pokrývaných priestoroch, kde bude takýto projekt zrealizovaný  

http://www.o2bs.sk/
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Uvítací a prihlasovací portál 
 

Pri prihlasovaní do verejných WiFi hotspotov v obchodných centrách, letiskách, štadiónoch 

a verejných priestranstvách je nutné v zmysle platnej legislatívy oboznámiť užívateľa s 

podmienkami využívania siete. Zároveň je vhodné užívateľa v sieti uvítať a zobraziť mu 

aktuálne informácie o lokalite, kde sa práve užívateľ prihlasuje.  

Multijazyčný informačný portál je plne modulárny a je možné zobrazovať užívateľom 

akýkoľvek obsah, ktorý je podmienený lokalitou prihlásenia, dátumom, časom, alebo aj jazykom 

ktorý má užívateľ nastavený v zariadení.  

Zobrazované informácie môžu byť aj komerčného charakteru, čo umožňuje získavať 

finančné zdroje na prevádzku týchto verejných WiFi hotspotov. Portál zároveň poskytuje 

prevádzkovateľovi týchto WiFi hotspotov aj štatistiky návštevnosti jednotlivých lokalít. 

Obsah a dizajn portálu je väčšinou tvorený v spolupráci, alebo priamo príslušnou turistickou 

organizáciou mesta, alebo regiónu. 
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Zobrazovaný obsah v portáli môže byť spoločný pre všetky lokality a súčasne aj špecifický 

pre konkrétnu lokalitu a ešte aj v konkrétnej lokalite môže byť iný obsah pre Anglický jazyk, ako 

pre Slovenský jazyk a zároveň iný obsah ráno a iný večer. 

 

V portáli je zobrazovaný obsah priraďovaný k lokalitám 

 Ku konkrétnej lokalite, ktorú tvorí jeden alebo viacero prístupových bodov 

 K skupine lokalít, ktorá je vytvorená z lokalít 

 Alebo bez udania príslušnosti k lokalite a skupine lokalít, čiže sa zobrazuje v celom 

portáli súčasne 
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Administratívne rozhranie registračného a uvítacieho portálu poskytuje okrem administrácie 

a správy obsahu portálu aj štatistiky o prevádzke celej siete, alebo konkrétnych lokalít. 

Rozhranie je lokalizované do Anglického a Slovenského jazyka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.o2bs.sk/


 

 19 

Predstavujeme 

WiFi 5.0 - Mestské účelové dátové siete 

 

O2 Business Services a.s. www.o2bs.sk  

Projekt WiFi pokrytia 
 

Projekt pokrytia je neoddeliteľnou súčasťou každého profesionálneho riešenia WiFi pokrytia. 

Je to simulácia všetkých parametrov WiFi pokrytia vo výške 1m nad zemou. Projekt pokrytia sa 

vytvára v profesionálnom plánovacom, simulačnom a meracom nástroji EkahauSiteSurveyPro 

9.1.4 a viac. 

V nástroji sa na základe vstupných dát namodeluje celý rádiový priestor podujatia vrátane 

všetkých rádiových prekážok, typov priestorov z hľadiska útlmu vrátane stromov a davu ľudí. 

Následne sú zadané kapacitné požiadavky na pokrytie v konkrétnych lokalitách a priestoroch, 

čiže plánované počty a typy koncových zariadení a ich aplikačných potrieb v konkrétnych 

pokrývaných priestoroch. 

 

Následná simulácia vytvorí komplexný obraz o navrhnutej rádiovej siete z rôznych 

pohľadov. 

 Mapa simulácie celkového sieťového vyhodnotenia kvality navrhnutej bezdrôtovej siete 

a jej percentuálne vyjadrenie 

 Mapa simulácie možných sieťových problémov ako sú sila signálu, počet dostupných AP, 

dátová rýchlosť, odstup signálu od šumu a prekryv kanálov. 

 Mapa simulácie celkového vyhodnotenia kapacity riešenia na daný počet zariadení 

a aplikačného využitia vrátane percentuálneho vyjadrenia 

 Mapa simulácie dostupnej rádiovej rýchlosti v pokrývanom priestore vrátane 

percentuálneho vyjadrenia celkového pokrytia 

 Mapa simulácie dátovej priepustnosti v pokrývanom priestore vrátane percentuálneho 

vyjadrenia celkového pokrytia 

 Mapa simulácie počtu viditeľných WiFi AP v pokrývanom priestore vrátane percentuálneho 

vyjadrenia celkového pokrytia 

 Mapa simulácie prekryvu kanálov v pokrývanom priestore vrátane percentuálneho 

vyjadrenia celkového pokrytia 

 Mapa simulácie kumulovanej sily signálu v pokrývanom priestore vrátane percentuálneho 

vyjadrenia celkového pokrytia 

 Samostatné mapy simulácií sily signálu v pásmach 2,4Ghz a 5Ghz v pokrývanom priestore 

vrátane percentuálneho vyjadrenia celkového pokrytia v daných pásmach 

 Mapa simulácie odstupu signálu od šumu v pokrývanom priestore vrátane percentuálneho 

vyjadrenia celkového pokrytia 

 Mapa simulácie interferencií vlastnej siete v pokrývanom priestore vrátane percentuálneho 

vyjadrenia celkového pokrytia 

 Mapa simulácie plochy možnej asociácie klientskych zariadení k danému WiFi AP 

 Mapa simulácie maximálnej dostupnej šírky kanálu v priestore 

 Mapa umiestnení a zoznam umiestnených WiFi AP 

 Mapy simulácií kumulovanej sily signálu každého WiFi AP samostatne 
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Príklad simulácie pokrytia stredne veľkého námestia 

 

Ukážka simulácie kumulatívnej sily signálu 2,4GHz a 5GHz súčasne vo výške 1m nad 

povrchom 

 

 

Percentuálne vyjadrenie simulácie sily signálu na celej ploche námestia s výnimkou 

vnútorných priestorov objektov. 

 

 

Ukážka kumulatívnej sily signálu 2,4GHz a 5GHz súčasne z konkrétneho sektorového WiFi 

AP vo výške 1m nad povrchom  
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Príklad simulácie vonkajšieho pokrytia malej obce 

 

V simulácii sú kompletne pokryté plochy, kde sa schádzajú miestni obyvatelia, ako aj 

prechádzajúci turisti, ako na príklad námestie pred kostolom, priestory pred miestnym kultúrnym 

centrom, priestory pri turistických informačných tabuliach a plocha miestneho športového 

areálu, kde sa konajú okrem športových aktivít oblastného charakteru aj oslavy pri príležitosti 

SNP a založenia obce. 
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Zapojenie lokálnej WiFi siete príkladu pokrytia malej obce  

 V hlavnom uzle je smerovač poskytovateľa dátovej konektivity a dátový prepínač, ktorý 

je prepojený optickou linkou prepínačom vo vedľajšom uzle 

 Na výložníku strechy hlavného uzla sú umiestnené 3 výkonné sektorové 120º WiFi AP 

na ktoré sú MESH linkami pripojené menšie WiFi AP v obci 

 Na výložníku vedľajšieho uzla je výkonný 120º sektorový WiFi AP pre pokrytie 

športového areálu. Uzly sú vzájomne prepojené aj záložnou MESH linkou. 

 Všetky WiFi AP vysielajú SSID služby WiFi4EU s plynulým roamingom klientov 

http://www.o2bs.sk/
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Postup realizácie WiFi4EU 
 

 Po schválení poukazu zo strany EU, sa príjemca zaväzuje realizovať projekt do doby 1,5 

roka od schválenia poukazu. 

 Príjemca poukazu vyberie pre realizáciu optimálne technické riešenie autorizovaného 

dodávateľa technológie a prác v zmysle platnej legislatívy SR.  

 Autorizovaný dodávateľ zabezpečí 

o Analýzu a zakreslenie súčasného stavu infraštruktúry v lokalite, ktorá by mohla byť 

zdieľaná pre riešenie WiFi4EU a ktorá je v správe obce alebo mesta. 

o Analýzu a zakreslenie exteriérových a interiérových lokalít, ktoré sú z hľadiska 

efektívneho využitia služby vhodné pre pokrytie verejným WiFi Hotspotom WiFi4EU 

o Vytvorenie projektu WiFi pokrytia s rádiovou 

simuláciou pokrytia vo výške 1m nad terénom, 

s konkrétnymi modelmi WiFi prístupových 

bodov, v konkrétnych exteriérových 

a interiérových priestoroch v profesionálnom 

plánovacom nástroji EkahauSiteSurveyPro 

aktuálnej verzie (9.1.4 a viac) 

o Vytvorenie sieťového modelu celého riešenia 

o Vytvorenie dizajnu registračného a uvítacieho 

portálu na základe požiadaviek obce 

o Vytvorenie štruktúrovanej cenovej ponuky na 

realizáciu celého riešenia v modeli 

akceptovateľnom pre projekt WiFi4EU 

 Akceptácia technického riešenia, obchodnej ponuky a vystavenie celej, alebo čiastkovej 

objednávky na realizáciu. 

 Doba realizácie diela sa pohybuje od 6 do 12 týždňov v závislosti od zložitosti technického 

riešenia a doby trvania vybavovania súhlasných stanovísk dotknutých subjektov a 

súvisiacich povolení.  

 Úspešní žiadateľ sa zároveň zaväzuje na svoje náklady pre sieť WiFi4EU zabezpečiť 

údržbu technológie a jej nepretržitú prevádzku vrátane internetovej konektivity s 

dostatočnou šírkou pásma (min 31Mbit/s), po dobu minimálne 3. rokov od uvedenia do 

prevádzky. 

 Akceptačné fyzické meranie pokrytia na základe 

projektu pokrytia a akceptačné testovanie služby 

WiFi4EU 

 Vystavenie faktúry a preplatenie oprávnených 

položiek faktúry z projektu WiFi4EU do výšky 15000 

EUR s DPH 

 Správcovia projektu WiFi4EU budú zároveň 

priebežne monitorovať a vyhodnocovať využívanie 

a funkčnosť siete WiFi4EU v rámci celej EU. 

http://www.o2bs.sk/
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Obvyklý zoznam zriaďovacích nákladových položiek 

 Analýza skutočného a plánovaného stavu 

 Projektová dokumentácia so simuláciou WiFi pokrytia 

 Legislatíva a súhlasné stanoviská 

 Aktívna a pasívna infraštruktúra  

o WiFi prístupové body 

o dátové POE prepínače (outdoor / 

indoor) 

o optické a metalické káble vrátane 

ich ukončení 

o technologické kabinety a ich 

elektrovýbava vrátane zdrojov a 

akumulátorov 

o časovo neobmedzené SW/HW 

licencie k technológii 

o napájacie káble a istiace prvky 

napájania technológie 

 Inštalačné práce vrátane inštalačného 

materiálu a použitia zdvíhacej techniky 

 Konfigurácia a oživenie technológie 

 Dokumentácia skutočného vyhotovenia 

 Kolaudačné meranie a akceptačné testy 

siete 

 

 

 

 

 

Obvyklý zoznam prevádzkových nákladových položiek 

 Dátová konektivita s prestupom do internetu 

 Riadenie bezdrôtovej siete vrátane pravidelných SW aktualizácií 

 Sieťová, obsahová a aplikačná bezpečnosť 

 Servis a údržba zariadení, poruchový manažment 

 Napájanie technológie elektrickou energiou 

 Portálové riešenie pre WiFi hotspot WiFi4EU 

 

Možné zdroje financovania prevádzky riešenia 

 Rozpočtové investičné a prevádzkové zdroje mesta/obce 

 Príspevky z oblastných a mestských organizácií cestovného ruchu  

 Príspevky zo súkromného sektoru z oblasti služieb a turizmu 

 Predaj, reklamného priestoru na portáli WiFi hotspotu 

 

http://www.o2bs.sk/


 

 25 

Predstavujeme 

WiFi 5.0 - Mestské účelové dátové siete 

 

O2 Business Services a.s. www.o2bs.sk  

 

Technológiu namontujeme nekompromisne presne tam, kde ju z hľadiska kvalitatívnych parametrov WiFi pokrytia je 

potrebné namontovať, aj keď je to zdanlivo nemožné a zároveň technicky veľmi náročné. 

 

 

 
Disponujeme profesionálnym meracím vybavením s ktorým preveríme kvalitu a funkčnosť nami dodaného riešenia. 

Naša spokojnosť s kvalitne odvedeným dielom bude aj Vašou spokojnosťou s dlhými rokmi bez starostí. 

 

 

            

http://www.o2bs.sk/
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O2 Business Services: 
jednoduché + zrozumiteľné + férové riešenia 

 

Založenie O2 Business Services urobilo z O2 Slovakia plnohodnotného telekomunikačného 

operátora so zameraním aj na firemnú klientelu a verejný sektor. Ako samostatná spoločnosť 

sme flexibilní, dynamickí a našim zákazníkom poskytujeme plne individuálny prístup a podporu. 

Náš zohraný tím s dlhoročnými skúsenosťami pre vás vždy pripraví telekomunikačné riešenia, 

ktoré budú pracovať pre vás. Vaša spokojnosť je pre nás dôležitá. 

 

 

Spoločnosť O2 Business Services a.s. poskytuje kompletné 

portfólio fixných hlasových a dátových služieb, mobilných služieb a 

profesionálnych ICT riešení aj pre tých najnáročnejších firemných 

zákazníkov.  

Viac informácií získate na našich internetových stránkach 

www.o2bs.sk. 

 

 

 

 

 

 

Využite naše odborné profesionálne znalosti a hlave reálne 

skúsenosti s modernými bezdrôtovými technológiami.  

Radi pre Vás vytvoríme spoľahlivé riešenia na mieru bez 

technických kompromisov s dlhou technologickou životnosťou, ktoré 

Vám nebudú vytvárať negatívne emócie. 

„Sme profesionáli, neposkytujeme mačky vo vreci a za našimi 

riešeniami si stojíme, lebo dôvera sa ťažko nadobúda a veľmi ľahko 

stráca“ 

V prípade záujmu o naše služby nás neváhajte 

kontaktovať na adresu  wifi4eu@in.o2bs.sk   . 

 

 

O2 Business Services, a. s. 

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

IČO: 50 087 487  I  IČ DPH: SK2120172670 

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I oddiel Sa, vložka č. 6290/B 

 

 

 

 

Ing. Stanislav Molčan 

Generálny riaditeľ O2 Business Services 

Ľubomír Zemanovský  

Senior Presales Manager  

E: lubomir.zemanovsky@o2bs.sk 

http://www.o2bs.sk/
mailto:wifi-hotspot@in.o2bs.sk
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 WiFi prístupové body výrobcu Ruckus Networks pre interiérové použitie 
Typ R310 R510 R610 R710 R720 
Trieda prístupového bodu BASIC LEVEL MID RANGE LEVEL MID RANGE LEVEL HIGH END LEVEL HIGH END LEVEL 

Dizajn 

 

 

 

 

 

Stručný popis Základný dvojpásmový, 
dvojstreamový WiFi prístupový bod 

s technológiou 802.11ac Wawe1 
2x2:2 SU-MIMO a anténnym 

systémom BeamFlexBasic 

Dvojpásmový, dvojstreamový WiFi 
prístupový bod strednej triedy s 

technológiou 802.11ac Wawe2  2x2:2 
MU-MIMO a anténnym systémom 

BeamFlexPlus64 

Dvojpásmový, trojstreamový WiFi 
prístupový bod strednej triedy s 
technológiou 802.11ac Wawe2 
3x3:3 MU-MIMO a anténnym 
systémom BeamFlexPlus512 

Dvojpásmový, štvorstreamový WiFi 
prístupový bod vysokej triedy s 
technológiou 802.11ac Wawe2 
4x4:3 MU-MIMO a anténnym 
systémom BeamFlexPlus4000 

Dvojpásmový, štvorstreamový WiFi 
prístupový bod vysokej triedy s 
technológiou 802.11ac Wawe2 
4x4:4 MU-MIMO a anténnym 
systémom BeamFlexPlus4000 

Vhodné použitie Pre priestory s nízkou hustotou 
klientských zariadení so základnými 

aplikačnými požiadavkami ako sú 
kancelárie, knižnice, čakárne. 

Pre priestory so strednou hustotou 
klientských zariadení so strednými 
aplikačnými požiadavkami ako sú 

otvorené kancelárie, školské triedy, 
zákaznícke centrá 

Pre priestory so strednou 
hustotou klientských zariadení so 

strednými aplikačnými 
požiadavkami ako sú otvorené 

kancelárie, školské triedy, 
zákaznícke centrá 

Pre priestory s vysokou hustotou 
klientských zariadení s vysokými 
aplikačnými požiadavkami ako sú 

auly, spoločenské sály, kongresové 
priestory, promenády obchodných 

centier 

Pre priestory s vysokou hustotou 
klientských zariadení s vysokými 
aplikačnými požiadavkami ako sú 

auly, spoločenské sály, kongresové 
priestory, promenády obchodných 

centier 

Vysielanie v oboch pásmach 2,4Ghz 
a 5Ghz súčasne 

ANO ANO ANO ANO ANO 

Maximálna rádiová kapacita v 
pásme 5Ghz 

867 Mbps 867 Mbps 1300 Mbps 1733 Mbps 1733 Mbps 

Šírky kanálov v pásme 5Ghz 20/40/80Mhz 20/40/80Mhz 20/40/80/160Mhz 20/40/80/160Mhz 20/40/80/160Mhz 
Typy noriem WiFi komunikácie v 
pásme 5Ghz 

802.11 n/ac w1 802.11 n/ac w2 802.11 n/ac w2 802.11 n/ac w2 802.11 n/ac w2 

Maximálna rádiová kapacita v 
pásme 2,4Ghz 

300 Mbps 300 Mbps 600 Mbps 800 Mbps 800 Mbps 

Šírky kanálov v pásme 2,4Ghz 20/40Mhz 20/40Mhz 20/40/80Mhz 20/40/80Mhz 20/40/80Mhz 
Typy noriem WiFi technológie v 
pásme 2,4Ghz 

802.11 g/n 802.11 g/n 802.11 g/n 802.11 g/n 802.11 g/n 

Typ konfigurácie rádiovej časti 2x2:2 2x2:2 3x3:3 4x4:4 SU-MIMO a 4x4:3 MU-
MIMO 

4x4:4 MU-MIMO 

Typ integrovaného inteligentného 
anténneho systému BeamFlex 

BeamFlex BeamFlexPlus BeamFlexPlus BeamFlexPlus BeamFlexPlus 

Vyžarovací rádius anténneho 
systému 

H360⁰ x V45⁰ H360⁰ x V45⁰ H360⁰ x V45⁰ H360⁰ x V45⁰ H360⁰ x V45⁰ 

Maximálny počet riadených 
vyžarovacích smerov anténneho 
systému pre každé pásmo 

8 64 512  4000+  4000+ 

http://www.o2bs.sk/
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Maximálny vysielací výkon 
rádiových modulov 2,4 a 5Ghz bez 
technológie BeamFlex 

23dBm ; 24dBm 26dBm ; 25dBm 28dBm ; 27dBm 28dBm ; 28dBm 28dBm ; 28dBm 

Citlivosť prijímacích modulov 2,4 a 
5Ghz 

 -99dBm ; -99dBm  -103dBm ; -103dBm  -100dBm ; -100dBm  -104dBm ; -104dBm  -104dBm ; -104dBm 

Max počet súbežných 
komunikačných tokov 

2 2 3 4 4 

Max počet súbežných 
komunikačných tokov v rovnakom 
čase pre jedno klientske zariadenie 

2 2 3 4 4 

Max počet súbežne komunikujúcich 
zariadení v rovnakom čase 

1 2 3 3 4 

Maximálny možný počet súčasne 
pripojených klientskych zariadení 

200 1024 1024 1024 1024 

Odporúčaný maximálny počet 
súčasne pripojených klientskych 
zariadení 

50 100 150 200 250 

Odporúčaný maximálny počet 
súčasných VOIP hovorov 
pripojených klientov 

30 30 30 60 60 

Technológia ChannelFly (Výber 
vhodného kanálu na základe 
štatistického merania kvality 
komunikácie s klientskymi 
zariadeniami) 

ANO ANO ANO ANO ANO 

BackgroundScanning (výber 
vhodného kanálu na základe sily 
signálov a šírok pásiem iných sietí v 
lokalite) 

ANO ANO ANO ANO ANO 

Ochrana rušenia meteorologických 
radarov 

ANO ANO ANO ANO ANO 

Automatická ochrana pred 
nepriateľskými WiFi sieťami 

ANO ANO ANO ANO ANO 

SmartMESH (technológia skrytého 
rádiového vzájomného dátového 
prepojenia prístupových bodov, s 
výberom najlepšej cesty do  
hlavného uzla siete) 

NIE ANO ANO ANO ANO 

Počet a typ ethernetových portov 1x10/100/1000BaseT 2x10/100/1000BaseT 2x10/100/1000BaseT 2x10/100/1000BaseT 1x10/100/1000BaseT + 1x2,5Gbe 

Typ POE napájania 802.3af alebo 12VDC 802.3af alebo 12VDC 802.3af/at alebo 12VDC 802.3at alebo 12VDC 802.3at/bt alebo 48VDC 

Rozsah pracovnej teploty okolitého 
prostredia 

0 až +40⁰C 0 až +50⁰C 0 až +40⁰C  -20 až +60⁰C  -10 až +50⁰C 

Rozsah pracovnej vlhkosti okolitého 
prostredia 

10 až 95% bez kondenzu 10 až 95% bez kondenzu 10 až 95% bez kondenzu 10 až 95% bez kondenzu 10 až 95% bez kondenzu 

Rozmery prístupového bodu 13.8cm x 13.5cm x 3.3cm 16.8cm x 16.5cm x 4.1cm 20.1cm x 19.5cm x 5.1cm 22cm x 22cm x 6cm 22.7cm x 21.3 cm x 6 cm 

http://www.o2bs.sk/
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Váha prístupového bodu 220g  350g 578g 1050 g 1120 g 

Montážna poloha prítupového bodu Vodorovne Vodorovne Vodorovne Vodorovne Vodorovne 

Uzamykateľná konzola ANO ANO ANO ANO ANO 

Odporúčaná výška montáže 2,5-3,5m 2,5-3,5m 2,5-3,5m 2,5-3,5m 2,5-3,5m 

 

 

 

  

http://www.o2bs.sk/
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 WiFi prístupové body výrobcu Ruckus Networks pre exteriérové použitie 
Typ T300 T301S T310d T310S T610 T610S T710 T710S 
Trieda prístupového 
bodu 

BASIC LEVEL BASIC LEVEL BASIC LEVEL + BASIC LEVEL + HIGH END LEVEL HIGH END LEVEL HIGH END LEVEL + HIGH END LEVEL + 

Dizajn   

  

  

  

  

  

  

  

Stručný popis Základný všesmerový, 
dvojpásmový, 

dvojstreamový WiFi 
prístupový bod pre 
vonkajšie použitie s 

technológiou 802.11ac 
Wawe1 2x2:2 SU-

MIMO a anténnym 
systémom 

BeamFlexBasic 

Základný sektorový, 
dvojpásmový, 

dvojstreamový WiFi 
prístupový bod pre 
vonkajšie použitie s 

technológiou 802.11ac 
Wawe1    2x2:2 SU-
MIMO a anténnym 

systémom 
BeamFlexBasic 

Základný všesmerový, 
dvojpásmový, 

dvojstreamový WiFi 
prístupový bod pre 
vonkajšie použitie s 

technológiou 802.11ac 
Wawe2 2x2:2 MU-
MIMO a anténnym 

systémom 
BeamFlexPlus64, a so 
zvýšenou teplotnou 

odolnosťou a 
možnosťou  napájania 

12VDC. 

Základný sektorový, 
dvojpásmový, 

dvojstreamový WiFi 
prístupový bod pre 
vonkajšie použitie s 

technológiou 802.11ac 
Wawe2 2x2:2 MU-
MIMO a anténnym 

systémom 
BeamFlexPlus64, a so 
zvýšenou teplotnou 

odolnosťou a 
možnosťou  napájania 

12VDC. 

Dvojpásmový, 
všesmerový,  

štvorstreamový WiFi 
prístupový bod vysokej 

triedy pre vonkajšie 
použitie s technológiou 
802.11ac Wawe2 4x4:4 
MU-MIMO a anténnym 

systémom 
BeamFlexPlus4000, a 

so zvýšenou teplotnou 
odolnosťou. 

Dvojpásmový, 
sektorový,  

štvorstreamový WiFi 
prístupový bod vysokej 

triedy pre vonkajšie 
použitie s technológiou 
802.11ac Wawe2 4x4:4 
MU-MIMO a anténnym 

systémom 
BeamFlexPlus4000, a 

so zvýšenou teplotnou 
odolnosťou. 

Dvojpásmový, 
všesmerový,  

štvorstreamový WiFi 
prístupový bod vysokej 

triedy pre vonkajšie 
použitie s technológiou 
802.11ac Wawe2 4x4:4 
MU-MIMO a anténnym 

systémom 
BeamFlexPlus4000, a 

so zvýšenou teplotnou 
odolnosťou, s 

možnosťou priameho 
napájania 230VAC s 

SFP a POE OUT portom. 

Dvojpásmový, 
sektorový,  

štvorstreamový WiFi 
prístupový bod vysokej 

triedy pre vonkajšie 
použitie s technológiou 
802.11ac Wawe2 4x4:4 
MU-MIMO a anténnym 

systémom 
BeamFlexPlus4000, a 

so zvýšenou teplotnou 
odolnosťou, s 

možnosťou priameho 
napájania 230VAC s 

SFP a POE OUT portom. 

Vhodné použitie Pre pokrytie priestorov 
s nízkou hustotou 

klientskych zariadení, 
promenády a parky s 

menšou návštevnosťou 
a vonkajšie skladové 

priestory. 

Pre pokrytie priestorov 
s nízkou hustotou 

klientskych zariadení, 
promenády a parky s 

menšou návštevnosťou 
a vonkajšie skladové 

priestory. 

Pre pokrytie priestorov 
so strednou hustotou 
klientskych zariadení, 

promenády, námestia a 
parky s bežnou 

návštevnosťou. Vďaka 
vysokej teplotnej 

odolnosti sú vhodné 
pre použitie aj v 

lyžiarskych strediskách. 

Pre pokrytie priestorov 
so strednou hustotou 
klientskych zariadení, 

promenády, námestia a 
parky s bežnou 

návštevnosťou. Vďaka 
vysokej teplotnej 

odolnosti sú vhodné 
pre použitie aj v 

lyžiarskych strediskách. 

Pre pokrytie priestorov 
s vysokou hustotou 

klientskych zariadení s 
bežnými aplikačnými 
požiadavkami ako sú 

štadióny, hlavné 
námestia a priestory 

pre masové podujatia 
ako sú na príklad 

festivaly. Vďaka vysokej 
teplotnej odolnosti sú 
vhodné pre použitie aj 

v odpočinkových a 
stravovacích zónach 
lyžiarskych stredísk. 

Pre pokrytie priestorov 
s vysokou hustotou 

klientskych zariadení s 
bežnými aplikačnými 
požiadavkami ako sú 

štadióny, hlavné 
námestia a priestory 

pre masové podujatia 
ako sú na príklad 

festivaly. Vďaka vysokej 
teplotnej odolnosti sú 
vhodné pre použitie aj 

v odpočinkových a 
stravovacích zónach 
lyžiarskych stredísk. 

Pre pokrytie priestorov 
s vysokou hustotou 

klientskych zariadení s 
vysokými aplikačnými 
požiadavkami ako sú 

štadióny a priestory pre 
masové podujatia. 

Integrovaný napájač 
230VAC, SFPx port a 

port POE OUT  
umožňuje použiť 

zariadenie ako uzol pre 
pripojenie ďalších 

zariadení. 

Pre pokrytie priestorov 
s vysokou hustotou 

klientskych zariadení s 
vysokými aplikačnými 
požiadavkami ako sú 

štadióny a priestory pre 
masové podujatia. 

Integrovaný napájač 
230VAC, SFPx port a 

port POE OUT  
umožňuje použiť 

zariadenie ako uzol pre 
pripojenie ďalších 

zariadení. 

http://www.o2bs.sk/
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Vysielanie v oboch 
pásmach 2,4Ghz a 5Ghz 
súčasne 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Maximálna rádiová 
kapacita v pásme 5Ghz 

867 Mbps 867 Mbps 867 Mbps 867 Mbps 1733 Mbps 1733 Mbps 1733 Mbps 1733 Mbps 

Šírky kanálov v pásme 
5Ghz 

20/40/80Mhz 20/40/80Mhz 20/40/80Mhz 20/40/80Mhz 20/40/80Mhz 20/40/80Mhz 20/40/80Mhz 20/40/80Mhz 

Typy noriem WiFi 
komunikácie v pásme 
5Ghz 

802.11 n/ac w1 802.11 n/ac w1 802.11 n/ac w2 802.11 n/ac w2 802.11 n/ac w2 802.11 n/ac w2 802.11 n/ac w2 802.11 n/ac 

Maximálna rádiová 
kapacita v pásme 
2,4Ghz 

300 Mbps 300 Mbps 300 Mbps 300 Mbps 800 Mbps 800 Mbps 800 Mbps 800 Mbps 

Šírky kanálov v pásme 
2,4Ghz 

20/40Mhz 20/40Mhz 20/40Mhz 20/40Mhz 20/40Mhz 20/40Mhz 20/40Mhz 20/40Mhz 

Typy noriem WiFi 
technológie v pásme 
2,4Ghz 

802.11 g/n 802.11 g/n 802.11 g/n 802.11 g/n 802.11 g/n 802.11 g/n 802.11 g/n 802.11 g/n 

Typ konfigurácie 
rádiovej časti 

2x2:2 2x2:2 2x2:2 2x2:2 4x4:4 4x4:4 4x4:4 4x4:4 

Typ integrovaného 
inteligentného 
anténneho systému 
BeamFlex 

BeamFlex BeamFlex BeamFlexPlus BeamFlexPlus BeamFlexPlus BeamFlexPlus BeamFlexPlus BeamFlexPlus 

Vyžarovací rádius 
anténneho systému 

H360⁰ x V45⁰ H120⁰ x V30⁰ H360⁰ x V45⁰ H120⁰ x V30⁰ H360⁰ x V45⁰ H120⁰ x V30⁰ H360⁰ x V45⁰ H120⁰ x V30⁰ 

Maximálny počet 
riadených vyžarovacích 
smerov anténneho 
systému pre každé 
pásmo 

64 8 64 64  4000+  4000+  4000+  4000+ 

Maximálny vysielací 
výkon rádiových 
modulov 2,4 a 5Ghz bez 
technológie BeamFlex 

 26dBm ; 25dBm  26dBm ; 25dBm  23dBm ; 24dBm  23dBm ; 24dBm  28dBm ; 28dBm  28dBm ; 28dBm  28dBm ; 28dBm  28dBm ; 28dBm 

Citlivosť prijímacích 
modulov 2,4 a 5Ghz 

 -100dBm ; -
95dBm 

 -100dBm ; -
94dBm 

 -101dBm ; -
101dBm 

 -101dBm ; -
101dBm 

 -104dBm ; -
104dBm 

 -104dBm ; -
104dBm 

 -104dBm ; -
104dBm 

 -104dBm ; -
104dBm 

Max počet súbežných 
komunikačných tokov 

2 2 2 2 4 4 4 4 

Max počet súbežných 
komunikačných tokov v 
rovnakom čase pre 
jedno klientske 
zariadenie 

2 2 2 2 4 4 4 4 
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Max počet súbežne 
komunikujúcich 
zariadení v rovnakom 
čase 

1 1 2 2 4 4 4 4 

Maximálny možný 
počet súčasne 
pripojených klientskych 
zariadení 

1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 

Odporúčaný maximálny 
počet súčasne 
pripojených klientskych 
zariadení 

100 100 150 150 250 250 250 250 

Odporúčaný maximálny 
počet súčasných VOIP 
hovorov pripojených 
klientov 

30 30 30 30 30 30 30 30 

Technológia ChannelFly 
(Výber vhodného 
kanálu na základe 
štatistického merania 
kvality komunikácie s 
klientskymi 
zariadeniami) 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

BackgroundScanning 
(výber vhodného 
kanálu na základe sily 
signálov a šírok pásiem 
iných sietí v lokalite) 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Ochrana rušenia 
meteorologických 
radarov 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Automatická ochrana 
pred nepriateľskými 
WiFi sieťami 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

SmartMESH 
(technológia skrytého 
rádiového vzájomného 
dátového prepojenia 
prístupových bodov, s 
výberom najlepšej 
cesty do  hlavného uzla 
siete) 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Počet a typ 
ethernetových portov 

1x10/100/1000BaseT 1x10/100/1000BaseT 1x10/100/1000BaseT 1x10/100/1000BaseT 2x10/100/1000BaseT 2x10/100/1000BaseT 1x10/100/1000BaseT 
POE IN  + 

1x10/100/1000BaseT 
POE OUT + SFPx 

1x10/100/1000BaseT 
POE IN  + 

1x10/100/1000BaseT 
POE OUT + SFPx 
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Typ POE napájania 802.3af 802.3af 802.3af alebo 12VDC 802.3af alebo 12VDC 802.3at 802.3at 802.3at alebo 230VAC 802.3at alebo 230VAC 

Rozsah pracovnej 
teploty okolitého 
prostredia 

 -20 až +65⁰C  -20 až +65⁰C  -40 až +65⁰C  -40 až +65⁰C  -40 až +65⁰C  -40 až +65⁰C  -40 až +65⁰C  -40 až +65⁰C 

Rozsah pracovnej 
vlhkosti okolitého 
prostredia 

vode odolný IP67 vode odolný IP67 vode odolný IP67 vode odolný IP67 vode odolný IP67 vode odolný IP67 vode odolný IP67 vode odolný IP67 

Rozmery prístupového 
bodu 

18cm x 15cm x 8.6cm 23.9cm x 19.5cm x 
11.0cm 

26cm x 20.9cm x 
10.3cm 

26cm x 20.9cm x 
10.3cm 

31.7cm x 24.1cm x 
9.5cm 

31.7cm x 24.1cm x 
9.5cm 

31.7cm x 24.1cm x 
9.5cm 

31.7cm x 24.1cm x 
9.5cm 

Váha prístupového 
bodu 

900 g / 1000 g aj s 
konzolou 

2500 g aj s konzolou 1650 g 1650 g 2720 g 2720 g 2940 g 2940 g 

Montážna poloha 
prístupového bodu 

Vodorovne podľa smerovania 
sektoru 

Vodorovne podľa smerovania 
sektoru 

Vodorovne podľa smerovania 
sektoru 

Vodorovne podľa smerovania 
sektoru 

Typ konzoly fixná (strop/stena) polohovateľná H180⁰ + 
V180⁰ 

fixná (strop/stena) polohovateľná H180⁰ + 
V180⁰ 

polohovateľná H180⁰ + 
V180⁰ 

polohovateľná H180⁰ + 
V180⁰ 

polohovateľná H180⁰ + 
V180⁰ 

polohovateľná H180⁰ + 
V180⁰ 

Odporúčaná výška 
montáže 

3 - 6m výšku a eleváciu je 
potrebné vypočítať 

podľa možností 
upevnenia a 

plánovaného pokrytia v 
teréne 

3 - 6m výšku a eleváciu je 
potrebné vypočítať 

podľa možností 
upevnenia a 

plánovaného pokrytia v 
teréne 

3 - 6m výšku a eleváciu je 
potrebné vypočítať 

podľa možností 
upevnenia a 

plánovaného pokrytia v 
teréne 

3 - 6m výšku a eleváciu je 
potrebné vypočítať 

podľa možností 
upevnenia a 

plánovaného pokrytia v 
teréne 
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