eBridge 16CR
eBridge 16CR 16 Kanal
Koaksiyel Üzerinden Ethernet
(EoC) Kabine Montaj Alıcı

Genel Bakış

eBridge 16CR Koaksiyel Üzerinden Ethernet (EoC) Alıcısı,
16 farklı hibrit kameradan gelen görüntüleri sorunsuz bir
şekilde entegre ederek HD IP video izleme sistemine
kolay ve uygun maliyetli geçiş imkanı sunar. Alıcı,
mevcut koaksiyel çıkıştan yararlanarak kurulum
maliyetlerini ve süresini azaltan analogdan IP kameralara
yükseltme olanağı sağlar.
Alıcı, IP Ethernet ağı verilerinin 10/100 ağ üzerinde RG59/U veya daha yüksek bir koaksiyel çıkıştan 450
metreye kadar mesafede 25 mb/sn'lik çıktıyla iletilmesini
sağlar.
Alıcı, 24 V DC ila 56 V DC girişli UL onaylı 2. Sınıf güç
kaynağı (polarite gözlemlenmemiştir) veya UL onaylı 24
V AC 2. Sınıf fişli dönüştürücüyle çalışır.

Özellikler

Koaksiyel üzerinden hızlı IP ağ verisi
Alıcı, IP ağı verilerinin 10/100 ağ üzerinde RG-59/U veya
daha yüksek bir koaksiyel çıkıştan 450 metreye kadar
mesafede 25 mb/sn'lik çıktıyla geçmesini sağlar
Tak ve çalıştır kurulum, hızlı ve uygun maliyetli dağıtım için eski
koaksiyeli yeniden kullanma
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eBridge 16CR, mevcut koaksiyel kablonun kullanılmasıyla
kurulum süresi ve maliyeti önemli ölçüde azalan bir tak
ve çalıştır birimidir.

Teknik
Özellikler

Specifications

Giriş

24 V DC - 56 V DC girişli UL
onaylı 2. Sınıf güç kaynağı
(polarite gözlemlenmemiştir)
veya UL onaylı 24 V AC 2.
Sınıf fişli dönüştürücü.

Güç Tüketimi

24 V DC/1500mA, 56 V
DC/700mA, 24 V AC/2200mA.

Ethernet

On altı (16) RJ45 ethernet
kanalı.
Bağlantı özellikleri: RJ45,
otomatik geçişli.
Kablo tipi: 4 çift Cat-5 veya
daha fazla yapılı kablo.
Mesafe: 100 metreye (328 ft.)
kadar.
Hız: 10/100 BaseT, yarım/tam
çift yönlü, otomatik anlaşma.

Koaksiyel

On altı (16) BNC giriş kanalı.
On altı (16) BNC kompozit
video çıkışı kanalı.
Mesafe: 457 metreye (1500
ft.) kadar.
Bağlantı özellikleri: BNC, RG59/U veya benzeri.
Mavi LED - Koaksiyel bağlantı.
Salı ve Yeşil LED (RJ45) IP
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LED Göstergeleri

Bağlantı durumu, 10/100
Base-T/aktif.
Yeşil LED - Güç.

Çevresel

Çalışma sıcaklığı: --- 10 ºC ila
+50 ºC (14 ºF ila 122 ºF).
Saklama Sıcaklığı: --- 30 ºC ila
+70 ºC (-- 22 ºF ila 158 ºF).
Nem: %20 ila 85, yoğuşmasız.

Elektriksel

BTU/Sa.: - 24 V DC: 18,43
BTU/Sa.
BTU/Sa.: - 56 V DC: 20,06
BTU/Sa.
- 24 V AC: 27,02 BTU/Sa.

Aksesuarlar

Bir (1) güç konnektörü.

Uygulamalar

Dijital IP kameraları analog
CCTV kurulumuna uyarlar.
Megapiksel, HD720, HD1080
ve VGA (SD) kameralarla
çalışır.
Endüstriyel alanlarda ağ
bağlantı mesafesini artırır.
Perakende mağazalar,
kumarhaneler, havaalanları,
okullar, hastaneler vb. için
devredeki CCTV koaksiyeli
dijital ağa yükseltir.
NVR dijital IP kamera kaydı
için kullanılırken Kompozit
Video matris anahtarını aynı
anda monitör görüntülemek
ve kontrol etmek için kullanır.
eBridge,1500 ft. mesafeye
kadar 25 mb/sn veri iletecek
şekilde tasarlanmıştır. Uygun
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kablo başı ekipmanlarıyla
birden fazla Megapiksel
kamera kullanılabilir.

Mekanik

Standart EIA 19 inç kabinlerde
kullanıma uygun 1U kabine
montaj gövde.
Muhafaza Boyutları (Y x G x D
yakl.): 41,275 mm (1,625 inç)
x 486 mm (19,125 inç) x 216
mm (8,5 inç)
Ürün ağırlığı (yakl.): 2,8 kg
(6,17 lbs).
Nakliye ağırlığı (yakl.): 3,39
kg (7,47 lbs).

Ayrı satılan
birimler:

eBridge1CT: Ethernet alıcı
verici, koaksiyel üzerinden IP
video/veri sağlar.
Birim eBridge1CR ve
eBridge16CR alıcılarıyla
çalışır.
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Galeri
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