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Výrobce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění upravit technické parametry svých výrobků. Skutečný vzhled výrobku se může od použitého
vyobrazení lišit. Některé výrobky nejsou samostatně funkčním celkem a vyžadují odbornou montáž nebo nastavení vyškoleným a certifikovaným technikem.

CamiBox-C4
vysílací jednotka ke kameře. 4 vstupy.

Objednací kód: 0110406304 Záruka: 2 roky

Popis
Vstupní jednotky „C“ (Client) jsou používány na koncových
bodech sítě. Jednotky „C“ slouží jako vstupní rozhraní od IP
zařízení pomocí Ethernet (LAN) rozhraní, což mohou být jakákoliv
zařízení s výstupem Ethernet, jako jsou například IP kamery nebo
video konvertory.
Číslice v označení typu jednotky informuje, kolik má jednotka „C“
vstupů LAN, tedy kolik IP zařízení je možné do jednotky zapojit.
Jednotky mají jediné bezdrátové rozhraní. Pokud podmínky
dovolují, je bezdrátový spoj nasměrován přímo proti jednotce
„M“. V rozlehlejších systémech, kde není přímá viditelnost, je
možné mezi jednotky „C“ a „M“ začlenit jednotku „S“.
Pokud je vzdálenost k protější straně bezdrátového spojení větší,
je k jednotce „C“ dodána přídavná anténa, která se k jednotce
připojuje koaxiálním kabelem. V jakých případech je nutné na
místo základní verze integrované antény nutné použít anténu
ziskovější, tedy větší, je uvedeno v technickém listu přídavných
antén.

 

Technické parametry
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Technické parametry

Parametr Hodnota

Frekvence 5 GHz

Počet portů 4

USB rozhraní ne

Hmotnost 2,1 kg

Volitelné příslušenství

 

CamiBox-S1
Objednací kód: 0110406311 

retlanslační jednotka CamiBox-S1. 2 směry.

 

CamiBox-S2
Objednací kód: 0110406312 

retlanslační jednotka CamiBox-S2. 3 směry.

 

CamiBox-S3
Objednací kód: 0110406313 

retlanslační jednotka CamiBox-S3. 4 směry.
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Volitelné příslušenství

 

CamiBox-S4
Objednací kód: 0110406314 

retlanslační jednotka CamiBox-S4. 5 směrů.

 

CamiBox-S5
Objednací kód: 0110406315 

retlanslační jednotka CamiBox-S5. 6 směrů.

 

CamiBox-S6
Objednací kód: 0110406316 

retlanslační jednotka CamiBox-S6. 7 směrů.

 

CamiBox-S7
Objednací kód: 0110406317 

retlanslační jednotka CamiBox-S7. 8 směrů.

 

CamiBox-M1
Objednací kód: 0110406321 

zákadnová stanice CamiBox. 1 směr.

 

CamiBox-M2
Objednací kód: 0110406322 

zákadnová stanice CamiBox. 2 směry.
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Volitelné příslušenství

 

CamiBox-M3
Objednací kód: 0110406323 

zákadnová stanice CamiBox. 3 směry.

 

CamiBox-M4
Objednací kód: 0110406324 

zákadnová stanice CamiBox. 4 směry.

 

CamiBox-M5
Objednací kód: 0110406325 

zákadnová stanice CamiBox. 5 směrů.

 

CamiBox-M6
Objednací kód: 0110406326 

zákadnová stanice CamiBox. 6 směrů.

 

CamiBox-M7
Objednací kód: 0110406327 

zákadnová stanice CamiBox. 7 směrů.

 

CamiBox-M8
Objednací kód: 0110406328 

zákadnová stanice CamiBox. 8 směrů.
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