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u Biztonságos, vezeték nélküli kommunikáció 128
bites AES Rijndael titkosítással.

u Egyetlen kábel a WAP tápellátásához és a központi
vezérlőegységgel való kommunikációhoz

u A legjobb vétel érdekében mennyezeti, fali vagy
padlóállványra szerelhető

u Normál tartomány 30 m

u Díjnyertes kisméretű és elegáns kialakítás

A DCN vezeték nélküli hozzáférési hely (WAP) a
központi egységet (CCU) és a vezeték nélküli
hozzászólói egységeket kapcsolja össze egy 128 bites
AES Rijndael titkosítást alkalmazó biztonságos vezeték
nélküli kommunikáció révén. A rendszer a 2,4 GHz-es
sáv három egymást nem átfedő vivősávját használja,
mely világszerte licenc nélkül is igénybe vehető. A még
bizalmasabb kommunikáció érdekében egy
automatikus blokkoló funkció megakadályozza a
jogosulatlan vezeték nélküli egységek regisztrációját.

 
A WAP a Bosch által szabadalmaztatott optikai
hálózaton keresztül kapcsolódik a központi egységhez,
amely egyetlen kábel használatával biztosítja a digitális
optikai kommunikációt és a tápellátást. A WAP-on
található második optikai hálózati csatlakozó lehetővé
teszi a rendszerhálózat kibővítését egyetlen ágról egy
redundáns hurok konfigurációra. Ebben a „hurkolt
csatlakozású” konfigurációban a DCN vezeték nélküli
hozzáférési helyhez kompatibilis Bosch készülékek
csatlakoztathatók, például audiobővítők, CobraNet™
illesztők és az Integrus nyelvi átviteli rendszer.

 
A WAP-egységek díjnyertes kialakításuknak
köszönhetően feltűnés nélkül elhelyezhetők fali,
mennyezeti vagy padlóállványon az univerzális
szerelőkeret segítségével.

Főbb funkciók

Kezelőszervek és jelzőfények
• LED-ek mutatják a vezeték nélküli rendszer állapotát

Csatlakozások
• Két optikai hálózati csatlakozó (a második csatlakozó

hurkolt hálózatban használható)

Tanúsítványok és engedélyek

Régió Tanúsítvány

Európa CE

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

DCN-WAP LBC 1259/01 padlóállványra szerelve



Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Teljesítményfelvétel 4 W

Mechanikai jellemzők

Szerelés Mennyezeti, fali vagy padlóállvány (a
mellékelt szerelőkeret használatával)

Méretek (ma x szé x mé)
 szerelőkerettel 59 x 284,5 x 201 mm

Tömeg
 szerelőkerettel
 szerelőkeret nélkül

907 g
643 g

Szín Világosszürke (RAL 000 7500)

Rendelési információ

DCN-WAP vezeték nélküli hozzáférési hely
DCN Next Generation vezeték nélküli hozzáférési pont,
világosszürke. Univerzális szerelőkonzollal.
Rendelésszám DCN-WAP

Hardvertartozékok

DCN-WFCCU hordtáska a központi vezérlőegységhez és
WAP-hoz
DCN Next Generation hordtáska CCU és WAP
egységhez, világosszürke. Alkalmas vezeték nélküli
hozzáférési pont, optikai kábel, két központi
vezérlőegység vagy egy központi vezérlőegység
tárolására.
Rendelésszám DCN-WFCCCU

LBC 1259/01 univerzális állvány
Univerzális padlóállvány könnyű alumíniumszerkezet,
összecsukható, M10 x 12 szűkítőperem.
Rendelésszám LBC1259/01

LBC 1259/00 univerzális állvány
Univerzális padlóállvány könnyű alumíniumszerkezet,
összecsukható, M10 x 12 szűkítőperem.
Rendelésszám LBC1259/00
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