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DCN-WAP draadloos toegangspunt
▶ Compact en elegant (winnaar van de iF Design Award
2006)
▶ Eén kabel voor voeding en communicatie
▶ Geschikt voor plafond- of wandmontage of bevestiging
op een statief voor de beste receptie
▶ Digtaal beveiligde draadloze communicatie
▶ Standaard bereik binnen een straal van $ m

Het DCN draadloos toegangspunt (WAP) verbindt de
centrale besturingsunit (WCCU) met de draadloze
discussie-units. Om de veiligheid te garanderen wordt de
uitwisseling van gegevens tussen de toegangspunten en de
draadloze discussie-units digitaal beveiligd.
Het toegangspunt wordt aan de WCCU gekoppeld met het
optische netwerk van Bosch, dat digitale optische
communicatie en voeding levert via één kabel. Met de
tweede optische netwerkconnector op het toeganspunt kan
het systeemnetwerk worden uitgebreid tot een redundante
ringleidingsconfiguratie. In deze 'doorlus'-configuratie kan
het DCN draadloze systeem worden verbonden met
compatibele apparatuur van Bosch, zoals audio-expanders,
CobraNet™-interfaces en het Integrus
taaldistributiesysteem.

Basisfuncties
Bedieningselementen en indicatoren

•

LED's tonen de status van het draadloze systeem

Aansluitingen

•

Twee optische netwerkconnecties (tweede connectie
kan worden gebruikt in het 'doorlus'-netwerk)

Installatie/configuratie

De digitaal beveiligde communicatie tussen het
toegangspunt en de discussie-units bevindt zich in de
2,4 GHz-band, die wereldwijd licentievrij is.
Door het bekroonde ontwerp van de WAP-unit kan deze
onopvallend aan de muur, aan het plafond of op een statief
worden geplaatst door de montagebeugel te gebruiken.
Het DCN toegangspunt bevestigd aan een LBC 1259/00-statief
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Technische specificaties
Elektrische specificaties
Stroomverbruik

4W

Mechanische specificaties
Montage

Plafond, muur of statief (met behulp van
meegeleverde beugel)

Afmetingen (H x B x D)
met beugel

59 x 284,5 x 201 mm

Gewicht
met beugel
zonder beugel

907 g
643 g

Kleur

Lichtgrijs (RAL 000 7500)

Bestelinformatie
DCN-WAP draadloos toegangspunt
lichtgrijze kleur, universele montagebeugel
meegeleverd

DCN-WAP

Hardware-accessoires
DCN-WFCCCU flightcase voor WCCU en WAP
DCN-WFCCU
lichtgrijs, geschikt voor draadloze centrale besturingsunit(s), toegangspunt en kabel
LBC 1259/00 universeel statief
LBC 1259/00
lichtgewicht aluminium contructie, opvouwbaar, M10 x 12 verloopflens
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