Noviteit DATALIGHT®

Passieve installatie met gestandaardiseerde SMI-techniek
Bij nieuwbouw van woningen biedt DATALIGHT twee varianten voor de netwerkinstallatie: actieve en passieve bekabeling.
Beide kunnen willekeurig met elkaar worden gecombineerd en zorgen voor gegevenssnelheden van tot wel 1 Gbit/s op betrouwbare
wijze precies op de plaats waar ze nodig zijn.
Bij beide varianten worden één of meerdere kunststofvezelkabels samen met 230 volt-leidingen in aanwezige elektrische
installatiebuizen getrokken. Idealiter worden de datakabels naar telkens één wandcontactdoos-combinatie per wand geleid:
zo blijft de gebruiker bij het plaatsen van televisietoestel of soundsysteem flexibel.

Passieve installatie

Actieve installatie

Basis vormen passieve wandmodules met een gestandaardiseerde SMI-verbinding. Deze staat voor een eenvoudige
installatie en hoge flexibiliteit in het gebruik.

Terwijl een passieve installatie via SMI-techniek hoge flexibiliteit garandeert, is een DATALIGHT-installatie met actieve
componenten heel comfortabel. Dat is gunstig voor grote
toestellen zoals televisies, die een vaste plek hebben. 		
De actieve inbouwoplossing maakt gebruik van wifi Access
Points of LAN Access Points, die direct in de wandcontactdoos-schakelaarcombinatie kunnen worden geïntegreerd.

Het nieuwe onderdeel DATALIGHT SMI Keystone Coupler,
dat onder alle gangbare afdekramen past, wordt in de
gangbare keystone-centraalplaat vastgeklikt. De kunststofvezelkabel wordt achter de afdekking aangesloten en met
de SMI-module verbonden. Deze is tevens afgedekt met
een stofbeschermkapje. Via de DATALIGHT SMI pigtailkabel sluit de gebruiker later mediaconverters voor eindapparaten met RJ45-aansluiting of wifi Access Points voor
draadloze eindapparaten aan.

Combinatie: passieve en actieve installatie
Door de combinatie van een actieve en passieve bekabeling
profiteren gebruikers van de perfecte infrastructuur voor
maximale connectiviteit, van de volledige gegevenssnelheid en stabiel internet op elke gewenste plaats.		

De beste locatie als centraal punt is in beide gevallen in de
meterkast. Hier is ruimte voor router, mediaconverter en
switches met meerdere optische poorten.

DATALIGHT® DLSMI-Keystone Coupler
Art.nr.
25751001

Type
DATALIGHT DLSMI-KC

VPE [aantal]
1

Type
DATALIGHT DLSMI-PT150

VPE [aantal]
1

DATALIGHT® DLSMI-Pigtail 150
Art.nr.
25752015

Noviteit DATALIGHT®

DATALIGHT® Switch voor de netwerkinstallatie in bedrijven
Voor grotere netwerken zoals bijvoorbeeld in hotels of kantoren, wordt de DATALIGHT Switch 12+4-Port 1000 gebruikt. Deze is
voorzien van twaalf optische aansluitingen en heeft uitgebreide managementfuncties om het netwerk perfect af te stemmen op
de desbetreffende behoeften.
Dat maakt een snelle en stabiele internettoegang mogelijk, maar ook een veilig en betrouwbaar betalingsmanagement of
videobewaking. Zodoende is de switch ideaal voor veeleisende toepassingen in bedrijven waar hoge prioriteiten worden gesteld
aan kwaliteit, service en veiligheid.

DATALIGHT® Switch 12+4-Port 1000
Art.nr.

Type

VPE [aantal]

Gegevenssnelheid [Mbit/s]

25730412

DATALIGHT Switch 12+4-Port 1000

1

1000

Uitbreiding achteraf met de DATALIGHT ® -converter
Of er slechts één netwerkaansluiting via de router nodig is of uitbreidingen van een bestaand netwerk worden uitgevoerd.
Met de DATALIGHT-mediaconverter kunnen LAN-aansluitingen dankzij de 2,2 mm dunne datakabel eenvoudig en nagenoeg
onzichtbaar naderhand worden aangebracht.
Installatievoorbeeld: netwerkaansluiting direct via de router naderhand aanbrengen
De mediaconverter wordt met behulp van een patchkabel op
de router aangesloten en het bijgevoegde netsnoer via een
wandcontactdoos.
Vervolgens wordt de van de mediaconverter uitgaande
POF-leiding ofwel door aanwezige elektrische installatiebuizen
of desnoods in vloerplinten, onder de vloer of in hoeken naar
de gewenste eindbestemming geleid.

Daar wordt de POF-leiding op een andere mediaconverter
aangesloten. De benodigde stroomaansluiting kan met de
bijgevoegde USB-kabel direct op het eindapparaat aangesloten
worden.
Ten slotte wordt het eindapparaat met de mediaconverter
verbonden via een patchkabel.

DATALIGHT® Converter 1-Port 1000
Art.nr.

Type

VPE [aantal]

Gegevenssnelheid [Mbit/s]

25740011

DATALIGHT Converter 1-Port 1000

1

1000
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