CoaxData MyNET Wi-Fi
Router
Ethernet router/mediakonverter för
koaxialnät och PLC, med Wi-Fi interface

Televes förbehåller sig rätten att ändra produkten

Slavenhet i ett CoaxData nätverk, utrustad med router och en Wi-Fi
access point. Genom att den är konﬁgurerbar via web-interface, kan
ändingar göras remote och den kan också helt frånkopplas genom
switch på fronten. Genom denna Gateway, kan ett nytt lokalt nätverk
etableras med access genom ett koaxialt interface och en master
CoaxData.
Enheten är tillika utrustad med "MyNET Wi-Fi teknologin" från
Televes, som tillåter konﬁguration vid lägsta möjliga WiFi-nivå och
skapar en högeﬀektiv, säker och ansvarsfull Internet access.

Ref.769301
Art.Nr

EKA1000WIFI

EAN13

8424450170373

Står Ut För
Med en switch på fronten kan användaren manuellt stänga av eller ställa eﬀekten på den trådlösa signalen
lågeﬀektsignalen (3 dBm)
Garanterad täckning trots dämpning i koaxialnätet på upp till 85 dB
Överföringshastighet på upp till 700 Mbit/s över koaxialnätet och 500 Mbit/s över PLC
Med WPS-knapp för enkel anslutning och för att slippa lösenordsaccess
Trevlig, kompakt och elegant design

Huvudegenskaper
CoaxDatas Gigabit enheter tillåter kommunikation med upp till 253 slavar där all data är krypterad för ökad
säkerhet och integritet
Wi-Fi 802.11bgn med 2x2 MIMO som stöder en hastighet på upp till 300 Mbit/s inom 2.4 GHz bandet
3 dBm utstrålning i "Low-Power" Wi-Fi läge
LED-indikator visar status eller kommunikationskvalitet
Kan monteras vertikalt eller horisontalt med medföljande fäste
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Tekniska speciﬁkationer

Reference

769301

Coaxial/Ethernet interface
Conectors

2xF

Frequency range - Data

MHz

2...67,5

Frequency range - TV

MHz

87...2150

dB

85

dBμV

130

dBm/Hz

-50

km

0,3 PLC / 1,2 Coax

Max. attenuation
Output level
Spectral power density
Coverage
Data
Ethernet connectors

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

QoS

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

Standards
Devices per master

253

General
Powering
Power (low consumption mode)
Dimensions (Wid x Hei x Dep)
Protection Index

Vac

108...254

W

1,8

mm

160 x 43 x 130

IP

20
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