WN5 – JESTEŚMY GOTOWI NA 5G
Estetyczna, nowoczesna i wielofunkcyjna struktura
masztu WN5 - oferuje bezprzewodowy zasięg,
Wi-Fi, rozwiązania oświetleniowe, monitoring,
ładowarki elektryczne do samochodów,
skuterów, hulajnóg elektrycznych oraz
wiele innych przydatnych funkcji, które
spełniają oczekiwania klientów i wpisują
się w infrastrukturę inteligentnego miasta.

Kluczowe cechy WN5
- wysokość od 8 do 18 m
- osłona słupa jest wykonana z materiału o niskim
współczynniku pochłaniania sygnału radiowego – 1,34 dBm
- możliwość azymutalnej orientacji anten
- modułowa konstrukcja zapewnia wygodny transport
na plac budowy
- czas montażu – 1 dzień
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