den perfekte wifi løsning

Hvorfor du skal vælge Ubiquity WIFI
Uggerly Installation tilbyder WiFi løsningen fra Ubiquity, da denne løsning giver den
bedste dækning til prisen. Samtidig har Ubiquity et bredt udvalg af produkter inden for
netværk, hvor du frit kan vælge at udvide løsningen efter behov.
Med et samlet netværk af trådløse antenner (access point) får du et trådløs netværk, som
dækker hele huset, og som gør at brugerne ikke afbrydes, når de flytter sig fra den ene ende
af huset til den anden. Vi kabler alle dine access points sammen, for at give dig den bedste
hastighed. Anbefalet placering er individuelt fra hus til hus, men hovedreglen er at access
points skal placeres under loftet, nærmest de rum, hvor der forventes størst behov.

Fordele ved valg af Acces points
Høj Hastighed - Op til 1300 Mbps
Stabilt netværk i husstanden
Stream mange i hele husstanden
Skalerbar WiFi - tilføj efter behov
Konstant stærk dækning
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Vi anbefaler Ubiquti Unifi Access points
Vi anbefaler Ubiquiti UniFi access points fordi UniFi er en meget stabil hastighed.
Samtidigt får du en WiFi-løsning, hvor hele familien kan bruge nettet på samme tid.
Med en af de bedste dækninger på markedet, og med et fuldt skalerbart system, bestemmer
du selv hvor stor og kraftigt en forbindelse du har brug for ved at tilføje flere access points.
Du får en fuldt professionel WiFi-løsning fra erhvervslivet, hvor vi bl.a. også selv anvender
Ubiqutis WiFi-løsning på vores egne kontorer hos Uggerly Installation. Produkterne er skabt i
et stilrent og moderne design, der kan inkorporeres i de fleste hjem uden a skille sig ud.
Løsningen følger med udviklingen, og i en tid hvor flere og flere enheder er koblet op på en
internetforbindelse, er det vigtigt at have en løsning som kan håndtere dette. Du kan derved
undgå hastigheds- og forbindelsesproblemer med denne fremtidssikret løsning.

Dækningen af Ubiqutis Wifi
Dækningen af en internetforbindelse bliver påvirket meget af omgivelserne.
Det kan være indstråling fra andre WiFi netværk, materialerne i huset, husets indretning,
klientens håndtering af WiFi, mm. Derfor kan der være forskel på den teoretiske dækning
og den faktiske dækning. Vi kabler alle dine access points sammen, for at give dig den
bedste hastighed.

Den teoretiske dækning
På billedet ses den teoretiske dækning for
et ubiuity WiFi netværk med to
acesspoints. Jo varmere farven er, jo bedre
er dækningen. Den teoretiske
max-hastighed, på de acess points som vi
tilbyder understøtter op til 1300mbps på
upload og download. Vi sørger altid for at
dækningen dækker hele huset på bedst
mulig vis.

Den faktiske dækning
Den faktiske dækning er hvor god
dækningen ren faktisk er i husstanden. Jo
grønnere farven er, jo bedre er dækningen.
Som kan ses på billedet er den faktiske
dækning god i hele huset, og vi oplever at
dækningen altid kan leve op til den
teoretiske dækning. Vores erfaring er, at den
faktiske dækning, som regel, er bedre end
den teoretiske.
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Hvilket behov er der til din internetforbindelse?
Taenk.dk skriver følgende om internethastighed:
”Megabit: Så mange Mbit har du brug for.
Streaming kræver en god og hurtig internet-forbindelse. Men du behøver ikke lynhurtigt
fibernet for at kunne streame på internettet.
0 - 19 Mbit/s
Hvis du vil have flere enheder på nettet samtidigt, for eksempel tablet, fjernsyn og
konsoller, anbefaler Forbrugerrådet Tænk en forbindelse på minimum 20 Mbit/s
eller mere.
20 - 49 Mbit/s
Streamer du tv, spiller online spil og downloader film, har du brug for minimum 20
Mbit/s.
50 - 100 Mbit/s
Er flere i husstanden på nettet samtidig for at spille online computerspil eller se
HD-film? Så skal du bruge mere end 50 Mbit/s.
+100 Mbit/s
Er primært til en husstand med flere familiemedlemmer, som ofte er på nettet
samtidig og downloader samt streamer store mængder data.”
Streaming er oftest det, der sluger mest hastighed. Streaming i HD-kvalitet tager ca.
6-8 Mbit, i 4K er det omkring 25-30 Mbit og i 8K er ca. 50Mbit – vel at mærke pr. enhed, der gør det på samme tid.

Pakkeoversigt
Uggerly Installation tilbyder tre standard pakker.
Vi hjælper gerne med at finde den rigtige pakkeløsning, som passer til din husstands
behov og ønsker. Hvor mange skal bruge internettet, husets størrelse og hvad
internettet bliver brugt til, er vigtigt at overveje inden valg af pakke.

Pakke 1

Pakke 2

Pakke 3

1 - UniFi Switch Lite 8 PoE

1 - UniFi Switch Lite 8 PoE

1 - UniFi Switch Lite 8 PoE

1 - UniFi Cloud Key, G2

1 - UniFi Cloud Key, G2

1 - UniFi Cloud Key, G2

1 - UniFi 6 Lite (WiFi 6)

2 - UniFi 6 Lite (WiFi 6)

3 - UniFi 6 Lite (WiFi 6)

4 - Cat6a patchkabel 0,5m

6 - Cat6a patchkabel 0,5m

8 - Cat6a patchkabel 0,5m
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