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odel 2158 oferuje jedno z najefektywniejszych, najpewniejszych

i najtañszych rozwi¹zañ na po³¹czenia oddalonych segmentów sieci
10/100 Base-T Ethernet, terminali PC lub innych urz¹dzeñ,
wszystko z prêdkoœci¹ 12,5 Mb/s.

Kompaktowa budowa modelu 2158 i opcje po³¹czeñ umo¿liwiaj¹ ³atw¹
instalacjê. Port Ethernet 10/100Base-T jest wyposa¿ony w ekranowane
gniazdo RJ-45 do po³¹czeñ z Hubem/Switchem, PC, lub z innym sieciowym
urz¹dzeniem. Port ³¹cza miedzianego jest wyposa¿ony w gniazdo RJ-45
oraz zaciski do ³atwego pod³¹czenia do modemu. Model 2158 wyposa¿ony jest
w autodetekcjê i samo-konfiguracjê dla 10Base-T lub 100Base-T oraz do
full-duplex lub half-duplex.

Przed³u¿acz Ethernetowy zapewnia zwiêkszenie zasiêgu Ethernet przy
szybkoœci 12,5 Mb/s jest idealnym produktem dla zastosowañ w szko³ach,
budynkach biurowych, budynkach wielomieszkaniowych, kompleksach
przemys³owych, agencjach rz¹dowych i instalacjach militarnych. Jeœli chcesz
aby twoje po³¹czenia sieciowe by³y szybsze i mia³y szerszy zasiêg na
istniej¹cych kablach telefonicznych, to przed³u¿acz Ethernetowy firmy Patton
jest najlepszym wyborem.

Wiêcej informacji...

Modem Model 2158 firmy Patton umo¿liwia przekroczenie 100 m bariery odleg³oœci sieci Ethernet za

pomoc¹ ³¹cza miedzianego (³¹cze dzier¿awione).Wykorzystuj¹c pojedyncz¹ parê kabla telefonicznego

i dwa modemy, zwiêkszamy zasiêg sieci Ethernet do ponad 1372 m z prêdkoœci¹ 12,5 Mb/s.

Modem Model 2158 firmy Patton umo¿liwia przekroczenie 100 m bariery odleg³oœci sieci Ethernet za

pomoc¹ ³¹cza miedzianego (³¹cze dzier¿awione).Wykorzystuj¹c pojedyncz¹ parê kabla telefonicznego

i dwa modemy, zwiêkszamy zasiêg sieci Ethernet do ponad 1372 m z prêdkoœci¹ 12,5 Mb/s.

PRODUKTY SIECI LAN

Samodzielny Patton Model 2158 i na karcie do racka

Ethernetowy Przed³u¿acz po ³¹czu miedzianym Daleki zasiêg i du¿a szybkoœæ

Jednoczeœnie ³¹czy i rozszerza LAN

Przekroczenie o 100 m ograniczeñ Ethernetu za pomoc¹
pe³nego duplexu na odleg³oœæ do 1372 m

z prêdkoœci¹ 12,5 Mb/s

Przy³¹czenie sieci 802.3 10/100Base-T za pomoc¹
ekranowanego portu RJ-45

£atwe 2-¿y³owe telefoniczne pod³¹czenie za pomoc¹
z³¹cza RJ-45 lub zacisków

Autodetekcja 10 lub 100Base-T
oraz full-duplex lub half-duplex Ethernet

Dla protoko³ów wy¿szych poziomów oraz
znakowania 802.1Q VLAN

Tylko wskazane pakiety z adresami na zewn¹trz
LAN mog¹ byæ przesy³ane

£¹cze miedziane 2-¿y³owe

Autodetekcja full-duplex Ethernet

Przejrzysty most LAN

Automatyczne uczenie siê i filtrowanie

Samodzielny model 2158 Model 2158RC Karta do racka

Port ³¹cza miedzianego oferuje ³atwe po³¹czenie
za pomoc¹ RJ-45 i zacisków

Autodetekcja
10 lub 100Base-T

i full-duplex
lub

half-duplex

Czytelny panel frontowy
ze wskaŸnikami pokazuje status dzia³ania

Karty o wysokoœci 2U
wk³adane do

naszej obudowy 1001R

Opcje zasilania
AC lub DC

£atwa instalacja
dziêki technologii „Plug & Play”



Ether net extension application

Interfejs ¹cza miedzianego

Inerfejs Ethernet

Protoko³y

Transmisja

Zabezpieczenie przepiêciowe

WskaŸniki na panelu

Zasilanie

Zgodnoœæ

Otoczenie

Wymiary (wys. szer. g³.)

Waga

³ RJ-45 (pin 4 = zakoñczenie; pin 5 = wywo³anie) i dwu-pozycyjne zaciski (przewód o gruboœci 19–26 AWG lub 0,9–0,4 mm )

8-pozycyjny ekranowany RJ45. Autodetekcja 10/100Base-T z dzia³aniem half-duplex lub full-duplex

Niewidoczny dla wysokich protoko³ów. Przystosowany do 802.1Q VLAN

£¹cze miedziane 12,5 Mb/s; dane: 10 Mb/s full-duplex

Maksymalne bie¿¹ce zabezpieczenie ³¹cza miedzianego: bezpiecznik rurkowy 20 kA (8/20 s).

Zasilanie, po³¹czenie miedziane i b³êdy, po³¹czenie Ethernet i status dzia³ania

Zewnêtrzne AC i DC (opcje): AC — 120 VAC, 220 VAC, uniwersalne wejœcie (UI) 100/240 VAC lub DC — 48 VDC, 24 VDC i 12 VDC

FCC Part 15 Class A; EMC directive 89/336/EEC, niskie napiêcie 73/23/EEC; CE oznaczenie

Temperatura 0–50 C; wilgotnoœæ do 90%, nieskondensowana

Samodzielny model 2158: 3,81 10,5 9,53 cm; Model 2158RC Karta do racka: 7,6 2,1 19,9 cm

Samodzielny model 2158: 0,18 kg bez zasilania; Model 2158RC Karta do racka: 0,14 kg z kart¹ tyln¹
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Inerfejs Ethernet
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Transmisja
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Co oferuje model 2158?

Schemat stosowania rozszerzenia Ethernet

Specyfikacja

Model 2159 firmy Patton oferuje doskona³e dzia³anie na

istniej¹cym kablu telefonicznym. Z technologi¹ CooperLink™

full-duplex Ethernet dzia³a na dystansie do 1,372 m z prêdkoœci¹

12,5 Mb/s. Model 2158 eliminuje koszt i najczêstsze przeszkody

zwi¹zane z instalacj¹ nowego kabla lub drogiego œwiat³owodu.

Du¿a szybkoœæ full-duplex 12,5 Mb/s
linii komunikacyjnej

Rozszerza Ethernet ponad istniej¹cy
limit 100 m

Niewidoczny dla protoko³ów
sieciowych Ethernet

Piêæ LED-ów statusowych

Autodetekcja 10 lub 100Base-T oraz
full-duplex lub half-duplex Ethernet

Pracuje na istniej¹cych kablach
telefonicznych

Szybka i niezawodna transmisja
danych

£¹czy urz¹dzenia zdalnego sterowania
lub rozszerza LAN do 1372 m

Nie wymaga instalowania nowego
kabla LAN lub drogiego œwiat³owodu

Pozwala na swobodny przep³yw
protoko³ów wy¿szych VLAN

Proste monitorowanie po³¹czeñ
i statusu dzia³ania

Nie wymaga konfiguracji, dzia³a
„Plug & Play”

Cechy Korzyœci
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Dostêpny w wolnostoj¹cej obudowie i na karcie do racka

Przed³u¿a ¿ycie istniej¹cej infrastrukturze miedzianej

Zapewnia doskona³e dzia³anie przy minimalnych nak³adach!

Instalacja jest bardzo prosta: 1–2–3 i !

U¿ycie pary modeli 2158 umo¿liwia zbudowanie ³¹cza 12,5 Mb/s miêdzy oddzielonymi sieciami LAN.

Dzia³anie jest proste:

Pakiety informacji przeznaczone dla oddalonej sieci LAN s¹ przesy³ane przezroczyœcie i w pe³ni od przy³¹czonej sieci LAN.

Przed³u¿acz firmy Patton jest doskona³¹ alternatyw¹ w stosunku do drogiego œwiat³owodu i media konwertera lub

kabla sieciowego LAN i repeatera.

Ethernetowy

10/100Base-T Ethernet

LAN

LAN

10/100Base-T Ethernet

12,5 Mb/s na 1372 m, 24 AWG (0,5 mm)

http://www.meditronik.com.pl

e-mail:office@meditronik.com.pl

Skrêtka jednoparowa
(dwie ¿y³y)


