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u Turvallinen langaton viestintä 128-bittisen AES
Rijndael -suojauksen ansiosta

u Sama kaapeli langattoman tukiaseman
virransyöttöön ja viestintään keskusohjausyksikön
kanssa

u Voidaan kiinnittää seinälle, kattoon tai
lattiatelineeseen parhaan kuuluvuuden takaamiseksi

u Tyypillinen kantama 30 m

u Pienikokoinen, tyylikäs ja palkittu muotoilu

Langaton DCN-tukiasema liittää keskusohjausyksikön
ja langattomat keskusteluyksiköt suojatulla
langattomalla viestinnällä, jossa käytetään 128‑bittistä
AES Rijndael -salausta. Se käyttää yhtä 2,4 GHz:n
kaistan kolmesta limittämättömästä kanavasta. Kaistaa
voi käyttää ilman lisenssiä kaikkialla maailmassa.
Suojausta lisää automaattinen estotoiminto, joka estää
luvattomien langattomien keskusteluyksiköiden käytön.

 
Langaton tukiasema liitetään keskusohjausyksikköön
käyttämällä Boschin optista verkkoa, joka mahdollistaa
digitaalisen optisen viestinnän ja virransyötön samalla
kaapelilla. Langattoman tukiaseman toisen optisen
verkon liitännän avulla järjestelmän verkko voidaan
laajentaa yksihaaroituskaapeloinnista redundantiksi
silmukkakaapeloinniksi. Tässä silmukkakytkennässä
langattomaan DCN-järjestelmään voidaan liittää
yhteensopivia Boschin laitteita, kuten äänilaajennuksia,
CobraNet™-liittymiä ja Integrus-
puheviestintäjärjestelmä.

 
Palkitun muotoilunsa ansiosta langattoman tukiaseman
voi sijoittaa huomaamattomasti seinälle, kattoon tai
lattiatelineeseen kiinnityspidikkeen avulla.

Perustoiminnot

Näppäimet ja merkkivalot
• Merkkivalot näyttävät langattoman järjestelmän tilan

Kytkennät
• Kaksi optisen verkon liitäntää (toista liitäntää voi

käyttää silmukkakytkentään)

Hyväksynnät

Alue Sertifiointi

Eurooppa CE

Suunnittelu



DCN-WAP asennettuna LBC 1259/01 -lattiatelineeseen

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet

Virrankulutus 4 W

Mekaaniset tiedot

Kiinnitys Katto, seinä tai lattiateline (mukana
toimitettavalla pidikkeellä)

Mitat (K x L x S)
 pidikkeen kanssa 59 x 284,5 x 201 mm

Korkeus
 pidikkeen kanssa
 ilman pidikettä

907 g
643 g

Väri Vaaleanharmaa (RAL 000 7500)

Tilaustiedot

DCN‑WAP, langaton tukiasema
Langaton DCN Next Generation -tukiasema, vaalean
harmaa. Kiinnityspidikkeet mukana.
Tilausnumero DCN-WAP

Laitteiston lisävarusteet

DCN‑WFCCCU, keskusohjausyksikön ja langattoman tu-
kiaseman matkatavaralaukku
DCN Next Generation -matkatavaralaukku
keskusohjausyksikölle ja langattomalle tukiasemalle,
vaaleanharmaa. Soveltuu langattomalle tukiasemalle,
optiselle kaapelille, kahdelle keskusohjausyksikölle tai
yhdelle keskusohjausyksikölle.
Tilausnumero DCN-WFCCCU

LBC 1259/01 -yleisjalusta
Lattiateline, kevyt alumiinirakenne, kokoon taitettava,
M10 x 12 sovitinkappale.
Tilausnumero LBC1259/01

LBC 1259/00 -yleisjalusta
Lattiateline, kevyt alumiinirakenne, kokoon taitettava,
M10 x 12 sovitinkappale.
Tilausnumero LBC1259/00
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