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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-M3
zákadnová stanice CamiBox. 3 směry.

Objednací kód: 0110406323 Záruka: 2 roky

Popis
Řídící jednotka „M“ (Master) je v systému CAMIBOX vždy a to
pouze jedna. Je umisťována do vrcholu stromové struktury sítě,
tedy do bodu, kde je instalováno záznamové nebo sledovací
zařízení. Do této jednotky se sbíhají všechny bezdrátové směry a
data.
Na jednotku „M“ je možné nasměrovat jednotky typu „C“, tak i
jednotky typu „S“, případně kombinace jednotek „S“ a „C“ z
různých směrů.
Kromě hlavní funkce této jednotky, tedy řízení celé struktury sítě
CAMIBOX a bezdrátovou komunikaci se všemi přímo sousedícími
jednotkami, umožňuje také přímé zapojení IP zařízení (například
kamer, video konvertorů nebo záznamového zařízení) pomocí
vstupů Ethernet (LAN).
Počet bezdrátových směrů a počet LAN rozhraní je odlišný u
každé verze jednotky „M“. Číslice v označení typu jednotky „M“
informuje, z kolika bezdrátových směrů dokáže přijímat. Nižší
verze jednotek (provedení „Compact“) obsahují integrovanou
základní anténu, vyšší verze (provedení „Metal“) žádnou
integrovanou anténu neobsahují. Tyto rozdíly jsou uvedeny v
jednotlivých produktových listech.
Každý další bezdrátový spoj, kde není využita integrovaná
anténa, je realizován pomocí antény externí, připojené na WLAN
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konektor jednotky pomocí koaxiálního kabelu. Každá taková
základní verze přídavné antény s kabelem je dodána spolu s
jednotkou „M“, tedy všechny přídavné antény jsou již zahrnuty
pod objednacím číslem a jsou v ceně jednotky a není nutné jí
objednávat zvlášť.
V jakých případech je nutné místo základní verze přídavné antény
použít anténu ziskovější, tedy větší, je uvedeno v technickém
listu přídavných antén.
Výrobce poskytuje plnou podporu při instalaci systému. K
tomuto účelu je v Master jednotce standardně zapnuta funkce
VPN SERVIS, která v případě dostupnosti internetu naváže
zabezpečené spojení se serverem výrobce a umožní technikovi
vzdálený přístup pro sledování a změnu parametrů sítě. Tuto
funkci je možné kdykoliv trvale vypnout.
Master jednotka obsahuje webové rozhraní, které při instalaci
systému poskytuje základní aktuální informace o stavu celé sítě
CAMIBOX, tedy údaje o stavu všech jednotek v síti. Zejména
který bod je dostupný a jaké je na něj odezva ping, jaký je stav
signálu na spojích, rychlosti přenášených dat, stavy spojení na
LAN rozhraních, atp.
Jako volitelná a placené služba od výrobce CAMIBOX je trvalý
dohled nad stavem celé sítě a v případě poplachového stavu
automatické upozornění na vzniklou nestandardní situaci. Dále
možnost sledovat hodnoty zpětně, v grafech a to odkudkoliv, na
webu výrobce. Tato služba vyžaduje trvalou internetovou
konektivitu v místě instalace sítě CAMIBOX. Pro správnou funkci
není zapotřebí ani veřejná IP adresa, ani přesměrování portů.

 

Technické parametry
Parametr Hodnota

Frekvence 5 GHz

Počet portů 3

USB rozhraní ne

Multi-SSID ne

Hmotnost 4,6 kg
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Volitelné příslušenství

 

CamiBox-C1
Objednací kód: 0110406301 

vysílací jednotka ke kameře. 1 vstup.

 

CamiBox-C2
Objednací kód: 0110406302 

vysílací jednotka ke kameře. 2 vstupy.

 

CamiBox-C3
Objednací kód: 0110406303 

vysílací jednotka ke kameře. 3 vstupy.

 

CamiBox-C4
Objednací kód: 0110406304 

vysílací jednotka ke kameře. 4 vstupy.

 

CamiBox-C5
Objednací kód: 0110406305 

vysílací jednotka ke kameře. 5 vstupů.

 

CamiBox-C6
Objednací kód: 0110406306 

vysílací jednotka ke kameře. 6 vstupů.
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Volitelné příslušenství

 

CamiBox-C7
Objednací kód: 0110406307 

vysílací jednotka ke kameře. 7 vstupů.

 

CamiBox-C8
Objednací kód: 0110406308 

vysílací jednotka ke kameře. 8 vstupů.

 

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.

 

CamiBox-S4
Objednací kód: 0110406314 

retlanslační jednotka CamiBox-S4. 5 směrů.
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Volitelné příslušenství

 

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.


