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u Ligação de rede 10Base‑T/100Base‑T

u Suporte Full/half duplex

u Duas portas-série DB9 permitem a ligação ao
D6600/D6672

u Díodos electroluminescentes (LEDs) apresentam o
estado e a actividade

u Suporta encriptação de 128 bits AES (Rijndael)

Os adaptadores de rede Ethernet Conettix ITS‑D6682
(ITS‑D6682‑INTL e ITS‑D6682‑UL) são utilizados para
ligar o receptor/gateway de comunicações Conettix
D6600 a uma rede IP (LAN/WAN/Internet). O
adaptador permite ao receptor D6600 processar
mensagens de e para a maioria das redes usando o
protocolo de datagramas do utilizador/protocolo de
Internet (UDP/IP). É necessário, no mínimo, um
adaptador por cada D6600. As duas portas série
proporcionam várias opções de instalação, incluindo
Network Failover Solution.

Funções

Network Failover Solution
Pode ser usado um sistema Conettix com dois
receptores D6600 e dois adaptadores ITS‑D6682 para
permitir uma reserva redundante em caso de falha do
primeiro sistema. Cada adaptador tem duas portas
série que permitem que seja ligado em simultâneo a
um receptor primário de a um de reserva. Nesta
configuração, usando o software D6200, quando o
receptor primário é actualizado, o receptor de reserva
é igualmente actualizado. Cada adaptador suporta
também um endereço MAC alternativo que pode ser
usado para mudar entre adaptadores em sistemas

primários e de reserva sem qualquer problema de
rede. Consulte o Guia do sistema Conettix D6600/
D6100i - Comunicações em rede para mais informações.

Planeamento

Informação de compatibilidade

Receptores: Conettix D6600 Receptor/gateway de
comunicações

Localização e caixas
Os adaptadores ITS‑D6682 têm de ser instalados na
mesma sala que o receptor D6600, a uma distância
máxima de 15 m (50 pés) do D6600.
Para instalações certificadas pela UL, o ITS‑D6682‑UL
tem de ser instalado no mesmo bastidor que o D6600, a
uma distância máxima de 6 m (20 pés) do D6600.

Peças incluídas

ITS‑D6682‑INTL

Quantidade Componente

1 Adaptador de rede Ethernet ITS‑D6682‑INTL

1 Fonte de alimentação com ficha, com adaptadores



1 Cabos série de modem nulo DB9 F/F (1,83 m [6 pés])

1 Literatura – Manual de Instalação

ITS‑D6682‑UL

Quantidade Componente

1 Adaptador de rede Ethernet ITS‑D6682‑UL

1 Fonte de alimentação com ficha

2 Cabos série de modem nulo DB9 F/F (1,83 m [6 pés])

1 Literatura – Manual de Instalação

Especificações Técnicas

Especificações eléctricas

Entrada de
alimentação

 

• Modelo
INTL:

Gama de funcionamento AC nominal: 100 Vac a
240 Vac, 50 Hz/60 Hz, 400 mA no máximo

• Modelo UL: Gama de funcionamento AC nominal: 120 Vac,
60 Hz, 150 mA no máximo

Nota
Quando o ITS‑D6682‑UL é utilizado em sistemas
de sinalização de protecção contra incêndio UL
(UL1481) é necessária uma fonte de alimentação
ininterrupta (UPS). Para obter a certificação UL, é
necessário um mínimo 24 horas de alimentação
UPS em standby.

Aspectos ambientais

Temperatura (em
funcionamento):

0 °C a +50 °C (+32 °F a +122 °F)

Temperatura
(armazenamento):

-40 °C a +85 °C (-40 °F a +185 °F)

Especificações mecânicas

Dimensões da unidade
(excluindo suportes de
montagem):

9,5 cm x 7,3 cm x 2,3 cm
(3,75 pol. x 2,9 pol. x 0,9 pol.)

Peso: 0,26 kg (0,6 lb)

Protocolos suportados: ARP, UDP/IP, TCP/IP, Telnet, ICMP,
SNMP, DHCP, TFTP, HTTP e BOOTP

Conectores série: Duas portas série DB9M DTE

Conectores de rede: Uma porta Ethernet RJ45 10BASE-T ou
100BASE-TX

Cabo Ethernet: Par entrançado não blindado da
categoria 5 ou superior instalado na(o)
mesma(o) caixa/bastidor que o D6600.
Para instalações certificadas pela UL é
permitido um comprimento máximo de
6 m (20 pés).

Cabo RS‑232: Instalado na mesma sala que o D6600;
comprimento máximo de 15 m (50 pés).
Para instalações certificadas pela UL,
instalado no mesmo bastidor que o
D6600; no máximo com 6 m (20 pés).

Gestão: HTTP (servidor Web interno)
Login Telnet
Software DeviceInstaller

Software do sistema: Flash ROM standard. Downloads a partir
de um anfitrião TCP/IP (TFTP) ou através
da porta série.

LEDs de diagnóstico: No topo da unidade:
• Alimentação / Diagnóstico (azul)
• LED de actividade RX Série 1

(verde)
• LED de actividade TX Série 1

(amarelo)
• LED de actividade RX Série 2

(verde)
• LED de actividade TX Série 2

(amarelo)
No conector Ethernet RJ45:

• LED de ligação Ethernet à
esquerda (duas cores, 10 Mbps =
amarelo, 100 Mbps = verde)

• LED de actividade Ethernet à
direita (duas cores, Half Duplex =
amarelo, Full Duplex = verde)

Compatibilidade: Ethernet: v2.0/IEEE 802.3
Conettix D6600 Receptor/gateway de
comunicações

Marcas comerciais
Ao longo deste documento existem referências a
nomes de marcas comerciais. Na maior parte dos
casos, estas designações são reivindicadas pelos
respectivos proprietários como marcas comerciais ou
marcas registadas em um ou mais países. Em vez de
colocar o símbolo de marca comercial em todas as
ocorrências de um nome de marca, a Bosch Security
Systems, Inc. utiliza apenas os nomes por razões
editoriais e em benefício do proprietário da marca,
sem intenção de infringir a marca comercial.

DeviceInstaller e Lantronix são marcas comerciais da Lantronix, Inc.

Como encomendar

Conettix ITS‑D6682‑INTL Adaptador de rede Ethernet
Adaptador Ethernet (120/240 Vac) para utilização com
o receptor/gateway de comunicações Conettix D6600
fora dos E.U.A./Canadá.
N.º de encomenda ITS-D6682-INTL

Conettix ITS‑D6682‑UL Adaptador de rede Ethernet
Adaptador Ethernet (120 VAC) para utilização com o
receptor/gateway de comunicações Conettix D6600
em instalações certificadas pela UL.
N.º de encomenda ITS-D6682-UL
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