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u Ασφαλής ασύρματη επικοινωνία με κρυπτογράφηση
AES Rijndael 128 bit

u Τροφοδοσία του WAP και επικοινωνία με τη CCU
μέσω ενός και μόνο καλωδίου

u Δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο, σε ταβάνι ή σε
επιδαπέδια βάση για καλύτερη λήψη

u Τυπική εμβέλεια 30 m (100 ft)

u Βραβευμένη σχεδίαση με μικρό μέγεθος και κομψή
εμφάνιση

Το ασύρματο σημείο πρόσβασης (WAP) DCN συνδέει
την κεντρική μονάδα ελέγχου (CCU) και τις ασύρματες
συνεδριακές μονάδες μέσω ασφαλούς ασύρματης
επικοινωνίας με κρυπτογράφηση AES Rijndael 128 bit.
Χρησιμοποιεί μία από τις τρεις μη επικαλυπτόμενες
φέρουσες στη ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz, η χρήση της
οποίας επιτρέπεται χωρίς άδεια διεθνώς. Για επιπλέον
προστασία του απορρήτου, μια λειτουργία αυτόματου
αποκλεισμού εμποδίζει την καταχώριση μη
εξουσιοδοτημένων ασύρματων συνεδριακών μονάδων
στο σύστημα.

 
Το WAP συνδέεται με τη μονάδα CCU χρησιμοποιώντας
το κατοχυρωμένο οπτικό δίκτυο της Bosch, το οποίο
παρέχει ψηφιακή οπτική επικοινωνία και τροφοδοσία με
ένα και μόνο καλώδιο. Η δεύτερη οπτική σύνδεση
δικτύου στο WAP επιτρέπει την επέκταση του δικτύου
του συστήματος από έναν απλό κλάδο σε διαμόρφωση
εφεδρικού βρόχου. Σε αυτήν τη διαμόρφωση "βρόχου
διέλευσης" το ασύρματο DCN μπορεί να διασυνδεθεί με
συμβατό εξοπλισμό της Bosch, όπως επεκτάσεις ήχου,
διασυνδέσεις CobraNet™ και το σύστημα διανομής
γλωσσών Integrus.

 
Η βραβευμένη σχεδίαση της μονάδας WAP επιτρέπει τη
διακριτική τοποθέτησή της σε τοίχο, σε ταβάνι ή σε
επιδαπέδια βάση με χρήση του στηρίγματος
τοποθέτησης γενικής χρήσης.

Περιγραφή λειτουργ.

Στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες
• Οι λυχνίες LED δείχνουν την κατάσταση του ασύρματου

συστήματος

Διασυνδέσεις
• Δύο οπτικές συνδέσεις δικτύου (η δεύτερη σύνδεση

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δίκτυο με "βρόχο
διέλευσης")

Εγκρίσεις χωρών

Περιοχή Πιστοποίηση

Ευρώπη CE



Προγραμματισμός

DCN-WAP τοποθετημένη σε επιδαπέδια βάση
LBC 1259/01

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Κατανάλωση ισχύος 4 W

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Τοποθέτηση Σε ταβάνι, τοίχο ή επιδαπέδια βάση (με
χρήση του στηρίγματος που
περιλαμβάνεται)

Διαστάσεις (Υ x Π x Β)
 με στήριγμα 59 x 284,5 x 201 mm

(2,3 x 11,2 x 7,9 in)

Βάρος
 με στήριγμα
 χωρίς στήριγμα

907 g (2 lb)
643 g (1,4 lb)

Χρώμα Ανοιχτό γκρι (RAL 000 7500)

Πληροφορίες παραγγελίας

DCN‑WAP Ασύρματο σημείο πρόσβασης
Ασύρματο σημείο πρόσβασης DCN Επόμενης γενιάς,
ανοιχτό γκρι. Περιλαμβάνεται βραχίονας τοποθέτησης
γενικής χρήσης.
Αρ. παραγγελίας DCN-WAP

Αξεσουάρ υλικού

DCN‑WFCCCU Θήκη αεροπορικής μεταφοράς για τη μο-
νάδα CCU και το WAP
Αεροπορική θήκη μεταφοράς DCN Επόμενης γενιάς για
CCU και WAP, ανοιχτό γκρι. Διαθέτει χωρητικότητα για
ασύρματο σημείο πρόσβασης, οπτικό καλώδιο, δύο
κεντρικές μονάδες ελέγχου ή μία κεντρική μονάδα
ελέγχου.
Αρ. παραγγελίας DCN-WFCCCU

LBC 1259/01 Επιδαπέδια βάση γενικής χρήσης
Βάση δαπέδου γενικής χρήσης, ελαφριά κατασκευή
αλουμινίου, αναδιπλούμενη, φλάντζα συστολής
M10 x 12.
Αρ. παραγγελίας LBC1259/01

 

2 | DCN‑WAP Ασύρματο σημείο πρόσβασης



3 | DCN‑WAP Ασύρματο σημείο πρόσβασης

Εκπροσωπούμενη από:

Greece:     
Robert Bosch S.A.
162, Kifissou Ave.
121 31 Peristeri, Greece
Phone: +30 210 5701352
Fax: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecutity.gr

Robert Bosch A.E.
Κηφισσού 162,
121 31 Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 5701352
Fax.: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecutity.gr

   

© BRobert Bosch S.A. 2014 | Υπόκειται σε αλλαγές και ενδεχόμενα σφάλματα
1826614155 | el, V6, 26. Μάι 2014


