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u Bezdrátová komunikace zabezpečená pomocí
128bitového šifrování AES Rijndael

u Jediný kabel pro napájení bezdrátového
přístupového bodu a komunikaci s centrální řídicí
jednotkou

u Možnost montáže na strop, stěnu nebo podlahový
stojan pro zajištění nejlepšího příjmu

u Typický dosah 30 m

u Oceněný kompaktní a elegantní design

Bezdrátový přístupový bod (WAP) DCN spojuje
centrální řídicí jednotku a bezdrátové konferenční
jednotky prostřednictvím zabezpečené bezdrátové
komunikace se 128bitovým šifrováním AES Rijndael.
K tomu se využívá jeden ze tří nepřekrývajících se
nosných kmitočtů v pásmu 2,4 GHz, pro které není po
celém světě vyžadována licence. Pro zajištění
mimořádné diskrétnosti brání funkce automatického
blokování v přihlašování neoprávněných bezdrátových
konferenčních jednotek.

 
Bezdrátový přístupový bod je připojen k centrální řídicí
jednotce pomocí patentované optické sítě společnosti
Bosch, která zajišťuje digitální optickou komunikaci a
napájení přes jediný kabel. Druhý konektor optické sítě
na bezdrátovém přístupovém bodu umožňuje rozšířit
síť systému z jediné větve na konfiguraci s redundantní
smyčkou. V této konfiguraci s průchozím zapojením lze
systém DCN Wireless propojit s kompatibilními
zařízeními od společnosti Bosch, jako jsou
audioexpandéry, rozhraní CobraNet™ a systém pro
distribuci jazyků Integrus.

 
Oceněný design bezdrátového přístupového bodu
umožňuje umístit přístupový bod nenápadným
způsobem na stěnu, strop nebo podlahový stojan
pomocí univerzálního montážního držáku.

Funkce

Ovládací prvky a indikátory
• Indikátory LED ukazují stav bezdrátového systému

Vzájemná propojení
• Dva konektory pro připojení k optické síti (druhé

připojení lze použít pro síť s průchozím zapojením)

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE

Poznámky k instalaci/konfiguraci



Bezdrátový přístupový bod DCN-WAP připevněný na
podlahový stojan LBC 1259/01

Technické specifikace

Elektrické hodnoty

Spotřeba energie 4 W

Mechanické

Montáž Na strop, stěnu nebo podlahový stojan
(pomocí dodaného držáku)

Rozměry (v × š × h)
 s držákem 59 × 284,5 × 201 mm

Hmotnost
 s držákem
 bez držáku

907 g
643 g

Barva Světle šedá (RAL 000 7500)

Informace o objednání

DCN‑WAP Bezdrátový přístupový bod
Bezdrátový přístupový bod systému DCN Next
Generation, světle šedý. Součástí dodávky je
univerzální nosný držák.
Číslo objednávky DCN-WAP

Hardwarové příslušenství

DCN‑WFCCCU Přepravní kufr pro centrální řídicí jednot-
ku a bezdrátový přístupový bod
Přepravní kufr pro centrální řídicí jednotku
a bezdrátový přístupový bod systému DCN Next
Generation, světle šedý. Kufr je určen pro bezdrátový
přístupový bod, optický kabel a jednu nebo dvě
centrální řídicí jednotky.
Číslo objednávky DCN-WFCCCU

LBC 1259/01 Univerzální podlahový stojan
Univerzální podlahový stojan s odlehčenou hliníkovou
konstrukcí, skládací, přechodový nástavec M10 × 12.
Číslo objednávky LBC1259/01

LBC 1259/00 Univerzální podlahový stojan
Univerzální podlahový stojan s odlehčenou hliníkovou
konstrukcí, skládací, přechodový nástavec M10 × 12.
Číslo objednávky LBC1259/00
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