DS1042-NL

Power over Ethernet (PoE) in kast
Systeemspecificaties
Constructie van de behuizing

ABS plastic/ Gepoedercoat metaal

12V wisselstroom uitgangen

2

Kabel type

CAT5

UL 294-beoordeling

Ja

ACU integratie

Net2 Plus

Elektrisch
Spanningsingang

36V - 57V DC (0.83A)

Uitgangsstroom

12V DC (2A)

Uitgangsstroom (PoE+ AT type 2)

1.5A

Uitgangsvoeding (PoE+ AT type 2)

20.4W

Uitgangsstroom (AF - AT type 1)

0.8A

Uitgangsvoeding (AF - AT type 1)

10.36W

Andere hardware opties
Waarschuwing spanningsuitval

Nee

Verwijderbare
einddoppen

Ja

Sabotage switch

Ja

Montage set

Ja

Omgeving
Bedrijfstemperatuur

0°C - +45°C

Waterdichtheid

Nee - indien buiten gebruikt, moet
de unit geplaatst worden in een
waterdichte behuizing.

Vandaalbestendig

Laag

Power over Ethernet (PoE) is een technologie waarmee zowel
voeding als gegevens doorgegeven kunnen worden via
Ethernetkabels, waarvan de meestgebruikte soort kabel Cat5
is. Ethernet is de verzameling gestructureerde gegevenskabels
die al bestaan om alle op Local Area Network (LAN) gebaseerde
apparatuur verbinden, bijvoorbeeld computers.
Door Net2 plus ACU's te combineren met PoE, worden Paxtontoegangssystemen nog sneller, eenvoudiger en goedkoper
te installeren. U hoeft niet langer een aparte stroomkabel
te gebruiken, wat leidt tot besparingen op extra kabels en
installatietijd.
PoE is eenvoudigweg direct in het bestaande LAN te pluggen
met een standaard RJ45 (op voorwaarde dat hij aangedreven
wordt door een PoE-switch of een PoE-injector). Hij kan
gedetecteerd en geconfigureerd worden vanaf de Net2software op precies dezelfde wijze als iedere andere Net2toegangscontrole-unit.
Net2 plus controle-units met PoE zijn ontwikkeld om standalone
te werken in het geval van een communicatiefout, wat betekent
dat de controle-unit toegang blijft toekennen of weigeren aan
gebruikers. Als de communicatie weer hersteld is, wordt de
activiteit gemeld aan de computer.
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Afmetingen

18 mm
0.8 “

25 mm
1“

118 mm
4.6 “

98 mm
3.8 “

268 mm
10.5 “

320 mm
12.6”

284 mm
11 “

320 mm
12.6”

116 mm
4.5“

68 mm
2.7 “

98 mm
3.8 “

196 mm
7.7 “

80 mm
3.1“

236 mm
9.2 “

68 mm
2.7 “

136 mm
5.4“
232 mm
9“

Accessoires en Artikelnummers

Net2 plus 1 deurcontroller - PoE+,
plastic behuizing
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682-284-NL

Net2 plus 1 deurcontroller - PoE+,
metalen behuizing

682-721-NL

Made in the UK

