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LEAX-RAy antény
Společnosti Leax Arkivator Telecom a RACOM uzavřely v uplynulých dnech dohodu o strategickém partnerství, na jejímž
základě společnost Leax bude vyrábět nové Class 3 antény s možností přímé montáže na mikrovlnné spoje RAy. Obě
společnosti budou pak dále spolupracovat na vývoji optimálních antén pro příští generace mikrovlnných spojů RAy.
Ve světě špičkových komunikačních technologií je klíčem k úspěchu zejména schopnost vytrvale přinášet inovace a nabízet trhu
nová, pokročilejší řešení. Kromě cesty nepřetržitého vývoje vlastních produktů je možným řešením i spolupráce se spolehlivým a
profesionálním partnerem, pro kterou se rozhodly právě společnosti RACOM a Leax. Ptáte se proč?
Synergie profesionálů
Obě společnosti se na svých trzích prosazují zejména díky výtečným technickým parametrům svých produktů. Vysoký systémový
zisk a odolnost proti zarušení, které nabízejí mikrovlnné spoje RAy v kombinaci s výborným potlačením postranních laloků a
vysokým ziskem antén LEAX-RAy dává dohromady optimální produkt, který na svých trzích otevírá řadu nových příležitostí.
• Mikrovlnné spoje RAy mají díky svým unikátně navrženým filtrům extrémní odolnost vůči zarušení, nabízejí efektivní využití
spektra na úzkých kanálech a vysoký systémový zisk; vlastnosti které jsou klíčové zejména při instalaci na vytížených lokalitách
• Antény LEAX-RAy kombinují nízkou křížovou polarizaci, výborné potlačení bočních laloků a vysoký anténní zisk při zachování
kompaktních rozměrů malé hmotnosti. To usnadňuje instalaci a snižuje zátěž osazovaných stožárů
• Leax a RACOM vzájemnou spoluprací posilují svoje postavení na společném trhu
• Spoje RAy s anténami LEAX-RAy nabízí řešení s výtečnými technickými a provozními charakteristikami a pro řadu aplikací
představují optimální řešení
Vývojová spolupráce
Vize dlouhodobého rozvoje mikrovlnných produktů RACOM je pro společnost Leax natolik zajímavá, že spolu s RACOMem hledá
příležitosti, jak se na budoucím rozvoji a vylepšení spojů RACOM aktivně podílet.
Filosofie společnosti RACOM je zaměřená na hluboké porozumění všem aspektům svých produktů a jejich charakteristik. Leax
chce tuto cestu podporovat a spolupracovat na vývoji antén, které budou doplňovat spoje RAy a na trh přinášet profesionální
produkty s optimálními vlastnostmi.

O společnosti RACOM:
RACOM se soustředí na tři produktové řady: radiové modemy, 3G/4G routery a mikrovlnné spoje. Po dobu posledních 20 let je
RACOM technologickým leaderem na svých trzích a dnes je jedním z klíčových hráčů na globálním poli SCADA a Telemetrických
aplikací. P2P mikrovlnné spoje RACOMu jsou v celé řadě zemí využívány zákazníky ze sektoru ISP pro budování páteřních linek a
lastmile spojů. Výrobky RACOMu jsou zaměřeny zejména na zajištění maximálně spolehlivého přenosu na dlouhé vzdálenosti.
Více informací najdete na www.racom.eu.
O společnosti Leax Arkivator Telecom:
Leax Arkivator Telecom vyvíjí, vyrábí a prodává produkty pro bezdrátovou komunikaci. Zákazníky Leaxu jsou globální
telekomunikační výrobci po celém světě. Leax Arkivator Telecom je charakterizován inovacemi, kvalitou, vysokou efektivitou a
enviromentální odpovědností. Více informací najdete na www.leax-arkivator-telecom.com.
Kontakt:
Martin Lácha, Sales Director
Tel: +420 602 511 063
E-mail: martin.lacha@racom.eu
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