OPTOXSTM Wifi 11n module

OXS-W11-EU/00

Product voordelen
• Wifi punt voor mobiele producten, bijv. smart phone,
tablet, laptop, enz.
• 802.11 b/g/n/ draadloze verbinding tot 300 Mbps
• LED indicator licht, tevens indicatie dataverkeer
• Ingebouwde webserver voor een eenvoudige product
configuratie
• Tweeledige interne antennes
• Stopcontact doorvoer, zonder stopcontact verlies

OptoXSTM Wifi 11n module
De OXS-W11-EU/00 is een zeer snel Wifi punt dat naadloos past in de OptoXSTM product serie. Aangezien het de
802.11b/g/n standaarden volgt, werkt het samen met gebruikelijke mobiele toepassingen als smart phones, tablets,
laptops en vele andere draadloze producten.
Door de OXS-W11-EU/00 in elk OptoXSTM stopcontact te steken, kan het Wifi toegangspunt makkelijk worden
toegevoegd aan een bestaand netwerk. Daar de module beschikt over stroomdoorvoer, zal het een stopcontact nog
steeds te gebruiken zijn voor het inpluggen van elk ander product.
Opererend in de 2.4 GHz bandbreedte, voorziet de Wifi module in datasnelheden tot 300 Mbps. Het heeft een
ingebouwde webserver, die toegang geeft tot de setup van alle productparameters, zoals een netwerknaam en
veiligheidsparameters. De webserver biedt diverse monitoring tools, die voorzien in informatie over hieraan
verbonden devices, de gebruikte/beschikbare bandbreedte en parameters voor een optimale systeemprestatie.

OptoXSTM: bouw ieder stopcontact
om tot een 1 Gbps inpandige
POF netwerk verbinding!

Product kenmerken
Wifi punt, compatibiliteit 802.11 b/g/
Operationele frequentie: 2.4 GHz
TM
• Verbonden met netwerk router via OptoXS
Plastic Optical Fiber (POF) met 1 Gbps
• Enkele, multifunctionele lichtindicator
• Kleine vormgeving
•

Creëer meerdere OptoXSTM Wifi
punten voor optimale dekking

Flexibiliteit
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OPTOXSTM Wifi 11n module

OXS-W11-EU/00

Technische specificaties

Algemeen
Standaarden

• Wifi, IEEE 802.11 b/g/n/
Ontvangst frequentie: 2.4 GHz
11 kanalen
Veiligheid: WPA2/WPA/WEB/WPS
CEE 7/4, 7/7 stekker

Poorten

• OptoXSTM optische verbinding tot OptoXSTM stopcontact

Functies
Draadloos toegangspunt

• Autoselectie tussen 802.11b, g en n
Schakelt over tussen Wifi punten
Netwerk standby mode (na 2 min.)

Netwerk routing

• DHCP klant en vast IP
DHCP doorgang

Transparantie

• Geschikt voor VLAN/VPN applicatie
Handhaaft VLAN tag

Gebruikers interface

• Ingebouwde webserver voor configuratie omgeving
Indicator licht (AAN/UIT/data/fout), externe reset knop

Kenmerken
Stroom

• 100-240 VAC/50-60 HZ
Stroomverbruik 0.5W (niet-operatieel) tot 5W
(operationeel)

Gebruikscondities

• Temp. -5 ~ 50 °C, humidity 0 ~ 95%RH
non condensing

Dimensies (W x D x H) en gewicht

• 70 x 70 x 35*/74** mm, 125 gram
* Deel dat buiten het stopcontact uitsteekt
** Totale product hoogte, 125 gram

OptoXSTM: product serie
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