Router CoaxData MyNET
WiFi
Router/media converter Ethernet Koncentryczny i PLC z interfejsem WiFi

Televes zastrzega sobie prawo do modyﬁkowania produktu

Urządzenie typu slave sieci CoaxData wyposażone w router i punkt
dostępu WiFi. Konﬁguracja poprzez interfejs Web. Moc WiFi może być
regulowana, a nawet dezaktywowana, za pomocą przełącznika,
znajdującego się na panelu przednim. Za pośrednictwem tego
urządzenia tworzona jest lokalna sieć, w której dostęp zewnętrzny
jest realizowany za pośrednictwem interfejsu koncentrycznego i
urządzenia typu master CoaxData.
Urządzenie wyposażone jest w technologię Televés MyNET WiFi,
która pozwala na skonﬁgurowanie urządzenia w trybie małej mocy
(Low Power), gwarantując bardzo wydajny, bezpieczny i
odpowiedzialny dostęp do Internetu.

Nr.Kat.769301
Nr.Art

EKA1000WIFI

EAN13

8424450170373

Cechy wyróżniające
Bezprzewodowy sygnał 3dBm można aktywować, dezaktywować lub ustawić jego moc za pomocą przełącznia
znajdującego się na panelu przednim
Gwarantowany zasięg, dzięki wysokiemu tłumieniu sygnału w sieci koncentrycznej (>85dB)
Transfer 700Mbps poprzez kabel koncentryczny i 500Mbps poprzez PLC
Funkcja WPS dla łatwego i szybkiego połączenia - bez potrzeby wprowadzania hasła
Dyskretny, kompaktowy i nowoczesny design

Ogólna charakterystyka
Gama CoaxData Gigabit pozwala na instalację do 253 urządzeń typu slave, gdzie dzięki szyfrowaniu dane
pozostają bezpieczne
WiFi 802.11bgn z MIMO 2x2 obsługujące prędkość do 300 Mbps w paśmie 2.4GHz
Emisja 3dBm w trybie Low Power WiFi
Diody led na panelu przednim sygnalizujące tryb pracy urządzenia
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Instalacja w pionie lub poziomie, dzięki specjalnemu uchwytowi

Dowiedz się więcej

Do czego służy MyNET WiFi?
Rozwiązanie opracowane przez Televés MyNET WiFi udowadnia, że jest możliwe stworzenie wydajnej, odpowiedzialnej i
bezpiecznej sieci bezprzewodowej, regulując poziom emitowanej mocy przez bezprzewodowy terminal. Dzięki temu
rozwiązaniu, terminal bezprzewodowy można skonﬁgurować do niskiej mocy, emitując sygnał‚ na poziomie zaledwie
3dBm. Z danym poziomem emisji można otrzymać dobry zasięg w określonych Środowiskach.

Co oferuje MyNET WiFi?
MyNET WiFi oferuje wiele korzyści, w tym:

Integracja ze współosiowymi usługami telewizyjnymi i internetowymi.
1 km przedłużenie sygnału bez użycia wzmacniacza.
Stworzenie mikrokomórki dostępowe.
Monitorowanie sieci utworzonych przez «Access Control».

Jakie wytyczne ma ta technologia?
MyNET WiFi ma następujące wytyczne:

Większa wydajność: MyNET WiFi dzieli strefę pokrycia między kilka punktów dostępowych o mniejszej mocy
zamiast stosowania jednego emitera o duÅżej mocy.
Większe bezpieczeństwo: Z drugiej strony, strefa dostępu do takiej sieci jest zredukowana, co zapewnia
większąochronę przed korzystaniem z Internetu przez osoby trzecie. Ponadto, jest mniej zakłóceń niż w sytuacji,
gdy w sieci występuje wiele routerów o dużej mocy.
Większa odpowiedzialność: Ostatni ale ważny element odpowiedzialność. Rozwiązanie MyNET WiFi zmniejsza
poziom promieniowania elektromagnetycznego do minimum, potrzebnego do dostępu do Internetu.

https://www.televes.com

2

Specyﬁkacje techniczne

Nr katalogowy

769301

Interfejs koncentryczny/elektryczny
Złącza

2xF

Pasmo pracy danych

MHz

2...67,5

Pasmo pracy TV

MHz

87...2150

dB

85

Poziom wyjściowy (dane)

dBμV

130

Gęstość widmowa mocy

dBm/Hz

-50

km

0,3 PLC / 1,2 Coax

Maks. tłumienie między urządzeniami

Zakres
Dane
Złącza Ethernet

3xRJ45 100/10Mbps. Auto MDI/MDIX
IGMP snooping, MLDv2, IGMPv3, IGMPv2
Priorytetyzacja VLAN IEEE802.1p

QoS

IEEE 802.11b/g/n
IEE 802.3 10/100/1000BASE-T
HomePlugAV IEEE P 1901

Standard
Liczba urządzeń na 1 master

253

Ogólne
Zasilanie
Moc (tryb oszczędzania energii)
Wymiary (Szer. x Wys. x Dł.)
Indeks ochronny

Vac

108...254

W

1,8

mm

160 x 43 x 130

IP

20
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