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Senao NMP-8602 High Power Atheros 6G MiniPCI
Zmieniony 31.07.2007.

Rodzina moduÅ‚Ã³w radiowych miniPCI 802.11a/b/g NMP-8602 obejmuje trzy produkty:
- moduÅ‚ NMP-8602-FCC (przeznaczony na rynek USA) o mocy RF do 200mW,
- moduÅ‚ NMP-8602-ETSI o mocy 100mW w peÅ‚nym zakresie 802.11a/b/g 2.4 oraz 5GHz
- moduÅ‚ NMP-8602-PLUS o najwyÅ¼szej mocy wyjÅ›ciowej (do 400mW).
Wszystkie trzy karty zbudowane sÄ… w oparciu o najnowszy chipset Atheros 5006X oraz oryginalne, zaprojektowane w
firmie Senao rozwiÄ…zanie toru radiowego RF, co umoÅ¼liwia im uzykanie duÅ¼o lepszych parametrÃ³w czuÅ‚oÅ›ci i mocy
wyjÅ›ciowej niÅ¼ w produktach konkurencji. Wszystkie trzy karty pracujÄ… w pasmach IEEE802.11a/b/g/g+ 2.400-2.485GHz
i 5.15-5.85GHz pokrywajÄ…c peÅ‚en zakres czÄ™stotliwoÅ›ci dozwolonych w rÃ³Å¼nych krajach dla sprzÄ™tu WiFi. Karty
obsÅ‚ugujÄ… wszystkie systemy zabezpieczeÅ„ (WEP, WPA, WPA2 (802.11i), 802.1x,...) oraz technologie (w tym eXtended
Range) zaprojektowane dla chipsetu Atheros. Karty NMP-8602 wspÃ³Å‚pracujÄ… z systemami Windows, Linux oraz Mikrotik
v2.9.
Karty "ETSI 100mW" szczegÃ³lnie polecamy dla zastosowaÅ„ w naszych routerach MultiLink, ktÃ³re potrafÄ… wykorzystaÄ‡
ich doskonaÅ‚e moÅ¼liwoÅ›ci wynikajÄ…ce z zastosowania najnowszego chipsetu Atheros 5006x.
Przy bardzo dÅ‚ugich linkach polecamy stosowanie karty "PLUS-400mW"; router MultiLink wyposaÅ¼ony jest w zasilacz o
duÅ¼ej wydajnoÅ›ci, umoÅ¼liwiajÄ…cy stosowanie nawet najbardziej prÄ…doÅ¼erczych kart radiowych.
Wyniki praktycznych testÃ³w (porÃ³wnawczych) w peÅ‚ni potwierdzajÄ… doskonaÅ‚e parametry tych kart. Co wiÄ™cej wskazujÄ
na duÅ¼o wyÅ¼szÄ… od nominalnej ! (co najmniej kilka dB) czuÅ‚oÅ›Ä‡ - szczegÃ³lnie w zakresie czÄ™stotliwoÅ›ci 5.45-5.6G
UmoÅ¼liwia to uzyskanie bardzo wysokich wartoÅ›ci SNR (Signal/Noise Ratio) caÅ‚ego toru radiowego oraz zestawianie
poÅ‚Ä…czeÅ„ na bardzo duÅ¼e odlegÅ‚oÅ›ci - rzÄ™du kilkunastu i kilkudziesiÄ™ciu kilometrÃ³w.
CechyKorzyÅ›ciWysoka moc wyjÅ›ciowa doÂ 26 dBmPodwyÅ¼szony zasiÄ™gWsparcie standardÃ³w (AES), Temporal Key
Integrity Protocol (TKIP)Â oraz Wired and Equivalent Privacy (WEP) PodwyÅ¼szone bezpieczeÅ„stwo transmisji
danychWsparcie dlaÂ IEEE 802.11h, 802.11iÂ oraz 802.11jPoszerzony zakres czÄ™stotliwoÅ›ci pracyÂ (2.300-2.500 & 4.9005.850 GHz), moÅ¼liwoÅ›Ä‡ korzystania z DFS:Â Dynamic Frequency Selection/Transmit Power Control (DFS/TPC)Wsparcie
dla standarduÂ 802.11eWsparcie dla QoS (Quality of Service) np. w przypadku zastosowaÅ„ multimedialnychAPM
(Advanced Power Management)Bardzo maÅ‚y pobÃ³r mocy w trybie oszczÄ™dzania energiiWsparcie dla
technologiiÂ eXtended RangeTechnologia eXtended Range umoÅ¼liwia dwukrotne podwyÅ¼szenie zasiÄ™gu transmisji
danych
ParametryPrÄ™dkoÅ›ci Transmisji802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11MbpsStandardy / ZgodnoÅ›Ä‡WECA (Wi-Fi & Wi-Fi5 compliance), IEEE802.11, IEEE802.11a,
IEEE802.11g, IEEE802.11b, draft IEEE 802.11e, f, h, and i standards, IEEE802.1xNormy i CertyfikatyFCC Part 15/UL,
ETSI 300/328/CENapiÄ™cie Zasilania3.3VSterowniki / SystemyWindows 98SE/ ME/2000/XP, Linux, MikroTik v2.9Tor
RFÂ Zakres CzÄ™stotliwoÅ›ci802.11a: 5.15~5.25GHz,
5.25~5.35GHz, 5.47~5.725GHz,, 5.725~5.825GHz
802.11b/g: U.S., Europe and Japan product covering 2.4 to 2.484 GHz, programmable for different country regulations
Modulacja802.11a/g: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK)
802.11b: DSSS (DBPSK, DQPSK, CCK)KanaÅ‚y Transmisji11 for North America, 14 for Japan, 13 for Europe,
2 for Spain, 4 for FranceCzuÅ‚oÅ›Ä‡Â (Typowo)802.11a:
-90dBm @ 6Mbps,
-74dBm @ 54Mbps
802.11g:
-92dBm @ 6Mbps,
-76dBm @ 54Mbp
802.11b:
-96dBm @ 1Mbps
-92dBm @ 11MbpsMoc nadawania26dBm max (view datasheet for details)AntenaDwa zÅ‚Ä…cza antenowe U.FL
(Hirose)Warstwa sieciÂ TopologiaAd-Hoc, InfrastructureBezpieczeÅ„stwoIEEE802.1x support for LEAP/PEAP
WPA ?Wi-Fi Protected Access (AES, 64,128,152-WEP with shared-key authentication)Parametry fizyczneÂ Form
FactorMini-PCI type III B
RozmiarÂ (DxS)59.60mm X 44.45mmWaga15g (0.53 oz)Parametry Å›rodowiskoweÂ Zakres TemperaturOperating: -0C to
55C
Storage: -20Cto 70C
WilgotnoÅ›Ä‡Â (non-condensing)5% ~ 95% typical
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