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APLICAÇÕES:

• Acessar a Internet em locais de sinal baixo ou instável

• Uso doméstico e/ou comercial

• Monitoramento remoto de câmeras e alarmes3

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

• INTERNET FÁCIL (Ethernet): você poderá ligar o AMPLIMAX FIT diretamente em  
um PC ou Notebook ou em um roteador Wi-Fi para distribuir o sinal de internet.

• NOVA BANDA 700MHz: com esta frequência liberada para telecom você poderá 
contar com muito mais alcance de sinal de internet e telefone.

• BUSCA CEGA DE SINAL: Encontra as redes celulares sem a necessidade do chip. 
Você poderá escolher a operadora que melhor lhe atende antes de contratar  
um plano1.

• DESBLOQUEADO: aceita chip de qualquer operadora. Sua total liberdade para 
escolher a que melhor atende seus objetivos em sua região.

• MELHOR ALCANCE E SINAL: o AMPLIMAX FIT tem até 6X mais alcance e 400X  
mais sinal em relação a modens USB 4G/3G encontrados no mercado2.

• MAIOR CABO SEM PERDA: o cabo ethernet no AMPLIMAX FIT pode chegar até 
100m sem perda de sinal. Isso facilita instalações em locais mais altos e distantes4.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

• O AMPLIMAX FIT é um modem 4G com uma antena de alto ganho 
integrada, isso permite que você aproveite o máximo dos seus dados 
móveis com qualidade 4G e custo-benefício sob medida para você.
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• Conexão integrada de Internet para longo alcance 2G/3G/4G com 
antena heptaband integrada

• Página web para informações e configurações avançadas

• Com Banda 700 MHz (liberada pelo desligamento da TV analógica 
terrestre)

• Reset programado, evita travamentos do produto causados pela rede

• Protocolos IPV4 e IPV6

• Conector TNC fêmea (para antena externa opcional)

• Tensão de alimentação: 110/240VAC 

• Compatível com baterias automotivas

• Permite descida de apenas um cabo Ethernet (RJ45), até 100 metros4

• Produto protegido contra raios UV e entrada de água e poeira

• Design moderno

• Instalação em mastro ou parede

• Função economia: limita a taxa máxima de dados

• Direcionamento de portas

• Operadoras testadas: Vivo, Claro, Oi, Nextel, TIM, Algar e Sercomtel

• Bandas de frequência:

• 4G: 700, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 e 2600 MHz

• 3G: 850, 900, 1900 e 2100 MHz

• 2G: 850, 900, 1800 e 1900 MHz

Requisitos básicos: 

• Chip tamanho nano (com plano de dados)5

• Computador, notebook com porta Ethernet ou roteador Wi-Fi, DVR, 
alarme, etc

• Cabo Ethernet (RJ-45) de descida - comprimento depende de cada 
instalação. Máximo de 100m

ATENÇÃO:  
1) Em regiões em que uma operadora aluga o sinal (torre) de outra, a busca cega irá apresentar somente o nome da operadora proprietária da rede celular. 
2) O alcance desse produto (400x +sinal e 6x +alcance) depende das condições da instalação, do relevo da região, da frequência de operação da torre, dentre outros fatores. 
3) O monitoramento remoto de câmeras e alarmes depende da operadora, do plano contratado (pré ou pós) e dos recursos disponíveis nas câmeras ou DVRs.
4) O cabo externo RJ-45 pode chegar a 100 metros sem perda de sinal. Este cabo não está incluso.     
5) Para acesso à Internet é necessário adquirir SIM Card (nano) com plano de dados habilitado. O Chip (SIM Card) não está incluso.  
Operadoras testadas: Vivo, Claro, Oi, Nextel, TIM, Algar e Sercomtel. 
• LEIA O MANUAL E AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO. PARA DETALHAMENTO DAS INFORMAÇÕES FAVOR LER O MANUAL DE INSTRUÇÕES.



CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
1 AMPLIMAX FIT
1 Refletor Metálico
1 Fonte DC 24V
1 Injetor POE (Power Over the Internet)
2 Abraçadeiras de nylon com proteção UV para fixação
1 Abraçadeira de nylon com proteção UV para fixação do cabo
1 Cabo de rede (Ethernet) de 1,4m
2 Tiras de fita auto-fusão

DADOS DE LOGÍSTICA:
MODELO: EPRL18 
EMBALAGEM UNITÁRIA:
Dimensional: 315 x 94 x 220mm (CxLxA)
Peso líquido: 0,503,89 Kg
Peso bruto: 1,4 Kg

EMBALAGEM COLETIVA:
Dimensional:  481 x 322 x 231mm (CxLxA)
Peso líquido: 5,6 Kg
Peso bruto: 7,4 Kg

PA: 998.901.422.320     
Modelo: EPRL18
Códigos EAN: 7898348537462
Código NCM: 85176249

06949-17-04809
ROTEADOR EXTERNO - AMPLIMAX FIT
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ELSYS CLOUD
Acesse cloud.elsys.com.br/planos/ 
e conheça o portal para gestão 
remota da ELSYS.


