
CASE STUDY

WIFI4EU &
EnGenius
Realizace projektu WiFi4EU ve 

slovenské obci Jablonov nad 

Turňou.

Zařízení splňující podmínky pro udělení dotace v rámci 

projektu WiFi4EU na vybudování bezplatného WiFi pokrytí  

v obcích,  které se vejde do rozpočtu a dovolí i zajímavou marži 

pro realizační společnost.

Zkušenost z realizace
Slovenská obec Jablonov nad Turňou se přihlásila   

do evropského programu, který umožňuje získat dotaci 15 000 

EUR na vybudování WiFi pokrytí. Jedním ze zájemců   

o vybudování sítě byla právě i společnost VEGAnet s.r.o., která 

hledala ten pravý hardware pro tento projekt. Požadavky byly 

jednoduché - zařízení musí splňovat všechny podmínky 

stanovené EU a navíc cena nesmí přesáhnout poskytnutou 

dotaci 15 000 EUR.

Na trhu byli pouze dva výrobci, kteří nabízeli odpovídající HW 

dle požadavků EU, nicméně oba cenou značně převyšovali 

stanovený budget. V té době dokončil výrobce EnGenius 

certifikaci svých vybraných zařízení standardem Hotspot 2.0, 

který byl do té doby jedinou překážkou, proč tato cenově 

dostupná a přitom profesionální AP nebylo možné do projektu 

použít. Proto se stal jasnou volbou.

Požadavek zákazníka

VEGAnet s.r.o.
Slovenská společnost VEGAnet s.r.o.  je lokální ISP 

poskytující bezdrátové připojení, TV a kamerové 

systémy na východním Slovensku, zejména v okolí 

Rožnavy. Též zastává klíčovou roli jako technická 

podpora UPC Broadband Slovakia s.r.o. pro 

východní Slovensko.

Projekt WiFi4EU přináší bezplatný internet pro občany EU

Vyzkoušejte si i Vy demo cloud online: www.engenius.cz

Řešení 
Řada vnitřních a venkovních enterprise WiFi přístupových 

bodů EnGenius s lokálním kontrolérem, která splňují 

požadavky pro použití v projektech WiFi4EU.

Použité přístupové body a kontrolér
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Celkem bylo v rámci projektu na pokrytí dvou náměstí, 

autobusového nádraží, sběrného dvoru a školy použito   

8 venkovních a 4 vnitřní AP, konkrétně vnitřní přístupový bod 

EWS357AP s podporou nejnovější WiFi 6 a venkovní 

ENH1350EXT s možností připojení sektorových antén. Šest 

venkovních AP je rozmístěno na sloupech veřejného osvětlení 

a zbylé dva na budovách. Vnitřní AP jsou umístěny na zdech  

v prostorách knihovny. K propojení lokalit je využita stávající 

síť, na které již běží kamerový systém obce. Na místech, kam 

síť nesahala, je rozšířena díky PtP spojům v pásmu 5 GHz.

Dvoupásmový přístupový bod s přenosovou 

rychlostí až 1267 Mbps, 2×2:2 MU-MIMO,   

TX Beamformingem a patentovanou technologií 

Mesh.

“S otevřením nové výzvy se chystáme přihlásit do dalších 

několika projektů a po předchozích zkušenostech s výrobcem 

EnGenius máme o výběru technologie jasno. Za nás naprostá 

spokojenost a rádi doporučujeme dál!“

Jedinou drobnou vadou na kráse tak mohl být standardně 

chybějící PoE adaptér u vnitřních AP, kdy je předpoklad 

napájení ze systémového PoE switche - nicméně i to jsme byli 

schopni operativně vyřešit z vlastních zásob klasickým   

af/at PoE,” shrnuje pan Gallo.

Závěrečné zhodnocení

EnGenius

Díky ucelenému porfoliu je možné najít řešení pro 

všechny typy instalací – od jedné kanceláře   

až po hromadné akce se stovkami AP. Komplexní 

ekosystém EnGenius obsahuje jak cloudové 

přístupové body a switche, tak i další síťové prvky – 

bezdrátové PtP a PtMP spoje, domácí Mesh systémy 

nebo bohaté příslušenství.

Tchajwanský výrobce telekomunikační techniky   

s tradicí již od roku 1979 přináší na evropský trh 

zařízení, se kterými si již vybudoval renomé po celém 

světě.

“Celou instalaci jsme museli zvládnout v krátkém čase 14ti dnů. 

Díky naprosto jednoduché plug&play konfiguraci pomocí 

kontroléru SkyKey to nebyl absolutně problém, víceméně šlo 

pouze o to rozmístit AP na příslušná místa. Navíc support  

ze strany distributora fungoval na jedničku, a pokud jsme 

potřebovali s čímkoliv při konfiguraci pomoci, byl příslušný 

produktový manažer na telefonu a poradil nám.

Nejnovější standard WiFi 6, 2×2:2 MU-MIMO, 

beamforming či 2,5G Eth rozhraní předurčují model 

ECW230 k tomu nejnáročnějšímu použití.

Celá síť spravovaná z jednoho místa, přehledné 

analýzy a statistky, pokročilé možnosti pro Guest 

WiFi . To vše bez dalších poplatků.

+420 246 035 451
obchod@vanco.cz

www.vanco.cz

Jablonov nad Turňou
Obec Jablonov nad Turňou leží v údolí Slovenského 

krasu pod sedlem Soroška. Do projektu WiFi4EU  

se přihlásila za účelem zkvalitnění služeb pro své 

občany.

“Díky skvělé cenové politice bez poplatků za licence a support 

a projektovým cenám jsme dokázali nabídnout řešení, které 

splnilo všechny požadavky a projekt jsme od obce získali. 

Navíc jsme k zaregistrovanému projektu WiFi4EU dostali 

zdarma controller SkyKey, což dále snížilo celkové náklady,” 

uvádí majitel sítě VEGAnet s.r.o., pan Gallo.

Pokrytí obce Jablonov nad Turňou

Namontované AP v prostoru sběrného dvora
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