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u 128 bit AES Rijndael şifreleme ile güvenli kablosuz
iletişim

u WAP'a güç sağlamak ve CCU ile iletişim için tek
kablo

u En iyi kapsama alanı için tavana, duvara veya zemin
kaidesine monte edilebilir

u 30 m (100 ft.) standart menzil

u Kompakt ve zarif ödüllü tasarım

DCN Kablosuz Erişim Noktası (WAP), merkezi kontrol
ünitesi (CCU) ile kablosuz kongre ünitelerinin 128‑bit
AES Rijndael şifreleme kullanarak birbirine bağlar.
Sistem dünya çapında lisanssız kullanılabilen 2,4 GHz
banttaki üç üst üste‑taşıyıcıdan birini kullanır. Ekstra
gizlilik sağlamaya yönelik otomatik engelleme
fonksiyonu, izinsiz kablosuz kongre ünitelerinin abone
olmasını önler.

 
WAP, dijital optik iletişim ve tek kablo üzerinden güç
sağlayan Bosch'un patentli optik ağını kullanan CCU ile
bağlantılıdır. WAP üzerindeki ikinci optik ağ konektörü,
sistem ağının tek hattan yedekli döngü
konfigürasyonuna genişletmeye olanak sağlar. Bu
‘devre‑geçişli’ konfigürasyonda, Audio Expander
cihazları, CobraNet™ arabirimleri ve Integrus dil
dağıtım sistemi gibi Bosch ekipmanları DCN Kablosuz
Ünitesinin arabirimi olarak kullanılabilir.

 
Ödüllü WAP tasarımı, evrensel bağlantı parçası
kullanılarak duvara, tavana veya zemin kaidesine
sorunsuz yerleştirilmesine olanak sağlar.

Fonksiyonlar

Kontroller ve Göstergeler
• LED'ler, kablosuz sistemin durumunu gösterir

Karşılıklı bağlantılar
• İki optik ağ bağlantısı (ikinci bağlantı ‘düz geçişli’

ağda kullanılabilir)

Sertifikalar ve Onaylar

Bölge Sertifikasyon

Avrupa CE

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

LBC 1259/01 zemin kaidesine monte edilmiş DCN-WAP



Teknik Spesifikasyonlar

Elektriksel

Güç tüketimi 4 W

Mekanik

Montaj Tavan, Duvar veya Zemin Kaidesi
(birlikte verilen braket ile kullanılır)

Boyutlar (Y x G x D)
 braket ile 59 x 284,5 x 201 mm

(2,3 x 11,2 x 7,9 inç)

Ağırlık
 braket ile
 braketsiz

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

Renk Açık gri (RAL 000 7500)

Sipariş Bilgileri

DCN‑WAP Kablosuz Erişim Noktası
açık gri renkte, evrensel bağlantı parçası dahil
Sipariş numarası DCN-WAP

Donanım Aksesuarları

CCU ve WAP için DCN‑WFCCCU Uçuş Muhafazası
açık gri, iki merkezi kontrol ünitesini veya bir merkezi
kontrol ünitesi, kablosuz erişim noktası ve optik
kabloyu muhafaza edebilir
Sipariş numarası DCN-WFCCCU

LBC 1259/01 Evrensel Zemin Standı
Hafif tip alüminyum yapı, katlanabilir, M10 x 12
azaltma flanşı.
Sipariş numarası LBC1259/01
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