
Dwukierunkowy Media Konwerter WDM
Fast Ethernet Jednomdowy
10/100Base-TX na 100Base-FX SC Jednomodowy, 20 km, WDM
(RX1310/TX1550)
Part No.: 510530
EAN-13: 0766623510530 | UPC: 766623510530

Features:

 Jednomodowy port optyczny SC z obsługą podwójnej długości fal
umożliwia połączenie na odległość do 20 km
 Do zastosowania z Dwukierunkowym Media Konwerterem WDM Fast
Ethernet Jednomodowym, model 510547
 Transfer danych: 100 Mb/s
 Technologia WDM - przesyłanie danych dla sygnału nadawanego i
odbieranego w tym samym włóknie optycznym na różnych długościach
fal
 Długości fal: Odbiór(RX): 1310 nm / Nadawanie(TX): 1550 nm
 Jeden port RJ45 10/100Base-TX, maksymalny dystans 100 m
(okablowanie Cat5e lub lepsze)
 Port RJ45 z automatyczną detekcją rodzaju przewodu - Auto MDI/MDI-X
 Port optyczny SC jednomodowy 100Base-FX
 Diody statusu ułatwiające monitorowanie pracy urządzenia
 Może działać jako wolnostojące urządzenie lub do zastosowania z
14-slotową Obudową na Media Konwertery, model 507356
 Zewnętrzny adapter zasilania 5V DC
 Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Obsługiwane standardy
• IEEE 802.3 (Skrętka Ethernet)
• IEEE 802.3u (Skrętka/Światłowód Fast Ethernet)

Specyfikacja techniczna
• Media transmisyjne:
  - 10/100Base-TX Kat.5e lub lepszy UTP/STP RJ45
  - 100Base-FX światłowód jednomodowy 9/125 µm
• Porty:
  - Port RJ45, 10/100Base-TX
  - Port optyczny SC, 100Base-FX
• Odległości:
  - 20 km dla kabla światłowodowego 9/125 µm
  - 100 m dla kabla sieciowego RJ45
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• Długość fali:
  - Obieranie (RX): 1310 nm
  - Nadawanie (TX): 1550 nm
• Siła nadawcza: -15 do -3 dBm
• Czułość odbiornika: ≤-32 dBm
• Strata sygnału: 0.2 dB/km
• MTBF > 100000 godzin
• Certyfikaty: FCC Class A, CE

Diody sygnalizacyjne
• Zasilanie
• Link / Aktywność
• Full Duplex/Kolizja
• 100 Mb/s - wskaźnik szybkości portu RJ45
• Wskaźnik połączenia portu optycznego

Zasilanie
• Zewnętrzny adapter zasilania: 12V DC, 1.2A
• Pobór mocy: 2.5W (maksymalna)

Parametry fizyczne
• Metalowa obudowa
• Wymiary: 105 x 69 x 25 mm
• Waga: 180 g
• Temperatura pracy: 0 - 50°C
• Wilgotność pracy: 10 - 80% RH, nieskondensowana
• Temperatura magazynowania: -20 - 70°C

Zawartość opakowania:
• Dwukierunkowy Media Konwerter WDM Fast Ethernet Jednomdowy
• Zewnętrzny adapter zasilania
• Instrukcja użytkownika

O pe?n? ofert? produktów Intellinet pytaj lokalnego resellera lub odwied? stron? www.intellinet-network.com. Wszystkie nazwy handlowe
i towarów wyst?puj?ce w niniejszej publikacji s? znakami towarowymi zastrze?onymi lub nazwami zastrze?onymi odpowiednich firm
odno?nych w?a?cicieli i zosta?y zamieszczone wy??cznie celem identyfikacji. Dystrybucja i reprodukcja powy?szych dokumentów,

wykorzystanie zawarto?ci jest zabronione.



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

O pe?n? ofert? produktów Intellinet pytaj lokalnego resellera lub odwied? stron? www.intellinet-network.com. Wszystkie nazwy handlowe
i towarów wyst?puj?ce w niniejszej publikacji s? znakami towarowymi zastrze?onymi lub nazwami zastrze?onymi odpowiednich firm
odno?nych w?a?cicieli i zosta?y zamieszczone wy??cznie celem identyfikacji. Dystrybucja i reprodukcja powy?szych dokumentów,

wykorzystanie zawarto?ci jest zabronione.

http://www.tcpdf.org

