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u Bezpieczne połączenie bezprzewodowe z
szyfrowaniem 128-bitowym AES Rijndael

u Jeden kabel do zasilania modułu WAP i komunikacji
z jednostką CCU

u Możliwość montażu na suficie, ścianie lub statywie
podłogowym w celu uzyskania najlepszego zasięgu

u Typowy zasięg 30 m

u Kompaktowe i eleganckie, nagradzane wzornictwo

Bezprzewodowy punkt dostępu (WAP) DCN łączy
centralną jednostkę sterującą (CCU) z
bezprzewodowymi pulpitami dyskusyjnymi za
pośrednictwem bezpiecznego połączenia
bezprzewodowego z szyfrowaniem 128‑bitowym AES
Rijndael. Połączenie takie wykorzystuje jedną z trzech
niezachodzących na siebie fal nośnych w paśmie
2,4 GHz, które nie wymaga licencji na całym świecie.
W celu zapewnienia dodatkowej poufności funkcja
automatycznego blokowania uniemożliwia subskrypcję
w systemie nieautoryzowanych bezprzewodowych
pulpitów dyskusyjnych.

 
Bezprzewodowy punkt dostępu (WAP) jest połączony z
centralną jednostką sterującą (CCU) za pomocą
opatentowanej przez firmę Bosch sieci optycznej,
która zapewnia cyfrową komunikację optyczną i
zasilanie za pośrednictwem tylko jednego kabla.
Drugie złącze sieci optycznej bezprzewodowego
punktu dostępu pozwala na rozbudowę sieci systemu z
pojedynczym odgałęzieniem do konfiguracji z pętlą
nadmiarową. W takiej „przelotowej” konfiguracji
system DCN Wireless może być łączony z
kompatybilnymi urządzeniami firmy Bosch, takimi jak
ekspandery audio, interfejsy CobraNet™ i system
dystrybucji tłumaczeń Integrus.

 
Nagradzana konstrukcja modułu WAP umożliwia
dyskretny montaż na ścianie, suficie lub statywie
podłogowym z wykorzystaniem uniwersalnego
wspornika montażowego.

Podstawowe funkcje

Elementy sterujące i wskaźniki
• Wskaźniki LED sygnalizujące stan systemu

bezprzewodowego

Połączenia z innymi urządzeniami
• 2 złącza sieci optycznej (drugie złącze może być

wykorzystane do połączenia przelotowego z siecią)

Certyfikaty i świadectwa

Region Certyfikacja

Europa CE



Planowanie

Moduł DCN-WAP zamontowany na statywie
podłogowym LBC 1259/01

Dane techniczne

Parametry elektryczne

Pobór mocy 4 W

Parametry mechaniczne

Montaż Sufitowy, ścienny lub na statywie
podłogowym (z wykorzystaniem
dołączonego wspornika)

Wymiary (wys. x szer. x gł.)
 Ze wspornikiem 59 x 284,5 x 201 mm

Masa
 Ze wspornikiem
 Bez wspornika

907 g
643 g

Kolor Jasnoszary (RAL 000 7500)

Zamówienia - informacje

DCN‑WAP Bezprzewodowy punkt dostępu
Bezprzewodowy punkt dostępu systemu DCN Next
Generation, kolor jasnoszary. Uniwersalny wspornik
montażowy w zestawie.
Numer zamówienia DCN-WAP

Sprzęt

DCN‑WFCCCU Walizka na produkty CCU i WAP
Walizka transportowa systemu DCN Next Generation
na centralną jednostkę sterującą i bezprzewodowy
punkt dostępu, kolor jasnoszary. Może pomieścić
bezprzewodowy punkt dostępu, światłowód oraz dwie
lub jedną centralną jednostkę sterującą.
Numer zamówienia DCN-WFCCCU

LBC 1259/01 Uniwersalny statyw podłogowy
Uniwersalny statyw podłogowy, lekka konstrukcja
aluminiowa, składana, redukcja M10 x12.
Numer zamówienia LBC1259/01

LBC 1259/00 Podłogowy statyw głośnikowy
Uniwersalny statyw podłogowy, lekka konstrukcja
aluminiowa, składana, redukcja M10 x12.
Numer zamówienia LBC1259/00
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