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Podgląd sieci
Bluelab Connect tworzy sieć bezprzewodową między komputerem a wszystkimi urządzeniami w systemie. 
Urządzenia te nieustannie komunikują się z komputerem za pośrednictwem urządzenia Bluelab Connect Stick, 
ale mają tylko ograniczony zakres, w którym jest to możliwe.

Dane można przekazywać z 
jednego urządzenia do 
drugiego, aby utworzyć łańcuch 
w celu rozszerzenia zasięgu 
sieci. Pozwala to na praktycznie 
nieograniczoną odległość 
komunikacyjną, o ile istnieje 
nieprzerwany łańcuch z jednego 
końca do drugiego.

Jeśli odległość między dwoma urządzeniami jest zbyt duża, aby można było utworzyć łącze 
bezprzewodowe, można umieścić między nimi wzmacniacz sygnału Bluelab Connect. To skutecznie 
podwaja odległość komunikacji. W razie potrzeby można umieścić w łańcuchu dowolną ilość 
wzmacniaczy zasięgu.

Logowanie danych 
do komputera za 
pomocą Connect 

Stick

Maksymalizacja zasięgu
Odległość komunikacji jest silnie uzależniona od środowiska między nadajnikiem i odbiornikiem. Transmisja jest 
najskuteczniejsza dzięki wyraźnej, niezakłóconej linii widzenia między dwoma punktami. Jednak częstotliwość fal radiowych 
(RF) różni się od linii wizualnej, ponieważ wymaga przestrzeni w kształcie elipsy, pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem 
(nazywanej "strefą Fresnela"), a nie tylko linią prostą.

Jeżeli urządzenia komunikacyjne są zamontowane blisko ziemi (około 30cm), ponad połowa strefy Fresnela może być 
zasłonięta przez ziemię, co skutkuje znacznym zmniejszeniem osiągniętej odległości komunikacyjnej. Aby uniknąć tego 
problemu, urządzenia komunikacyjne powinny być zamontowane wystarczająco wysoko nad ziemią (optymalne jest 
150-180cm ), aby uniknąć ingerencji ziemi w centralną średnicę strefy Fresnela.
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Montowanie urządzeń.
Podczas montażu urządzeń należy zachować ostrożność, aby upewnić się, że znajdują się one jak najdalej od metalowych 
przedmiotów. Wskazane jest, aby zapewnić co najmniej 10 cm odstępu od metalowych przedmiotów, w miarę możliwości 
więcej, między urządzeniem komunikacyjnym i innymi metalowymi konstrukcjami lub obiektami. Jeśli metalowy przedmiot 
znajdzie się zbyt blisko anteny, może zakłócić transmisję i może zmniejszyć jej zasięg.

Czy potrzebujesz więcej informacji? 
Aby pobrać specyfikacje produktu, instrukcje obsługi lub porady techniczne, odwiedź nas online pod 
adresem www.getbluelab.com
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Urządzenia komunikacyjne powinny być zamontowane wystarczająco wysoko 
nad ziemią, jak to możliwe, 1150-180 cm to optymalna wysokość dla urządzeń 
Bluelab Connect.

Jeśli między dwoma punktami występują przeszkody, które powodują słabą siłę sygnału, urządzenia komunikacyjne można 
podnieść na jednym lub obu końcach, aby usunąć przeszkody w strefie Fresnela. Jak daleko nad ziemią i innymi 
przeszkodami muszą być anteny, decyduje średnica strefy Fresnela. W takim przypadku wymagana średnica środkowa 
wynosi około 3 metry .

Transmisja jest najskuteczniejsza dzięki wyraźnej, niezakłóconej linii widzenia między dwoma punktami ... częstotliwość 
radiowa (RF) linia widoczności wymaga "strefy Fresnela".

FRESNEL ZONE DISTANCE

FRESNEL ZONE 

DISTANCE

Zewnętrzna linia 
widoczności do 50 
metrów

Wewnętrzna linia 
widoczności do 20 
metrów

Optymalna średnica centralna 
wynosi około  3 metry




