FlexyKey Internetmodul
•

Koppla in internet

•

Wifi anslutning

•

Ethernet kabelanslutning

•

Montering på standard DIN-skena

•

Öka tillgängligheten

•

Snabbare kommunikation

Avsedd att användas tillsammans med FlexyKey Plus eller FlexyKey Gate. Ger möjlighet att
ansluta till internet via antingen wifi eller trådbunden nätverkskontakt.
Som komplement till GSM kommunikationen ger internetmodulen ökad snabbhet och
tillförlitlighet, FlexyKey växlar automatiskt till det media som fungerar bäst.
Ethernetanslutning via RJ-45 kontakt eller wifi, inställningar kan ändras på distans.
För bästa funktion rekommenderas både GSM och Internetmodul * för ökade
kommunikationsmöjligheter även om det ena mediat är nerkopplat på grund av t.e.x.
nätverksproblem eller liknande.
Levereras med kapsling för montage på standard 35-mm DIN skena, bredd 3 moduler.
Det medföljer även kablage och kontakter för spänningsmatning och kommunikation, kablarna
är avsedda att kopplas till befintlig FlexyKey.
Se även produktblad för FlexyKey Plus och FlexyKey Gate för övrig info enligt ovan.

*

Möjlighet finns att enbart använda Internetmodul, man förlorar då FlexyKey:s uppringningsfunktion samt

möjligheten att fjärrkonfigurera kommunikationsparametrar, det kan även leda till försvårad felsökning och
åtgärd.
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TEKNISK DATA:

KOMMUNIKATION:

MATNINGSSPÄNNING:

1 st. RS232 anslutning, medföljer kablage för koppling mot

1 st. 5 VDC plugg, medföljer kablage för koppling mot

FlexyKey Plus eller Gate.

FlexyKey Plus eller Gate.

2 st RJ-45 kontakter för ethernet kabel, 10/100M
Wifi: 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n WEP/WAP-PSK/WAP2-PSK/
WAPI, kryptering: WEP64/WEP128/TKIP/AES

STRÖMFÖRBRUKNING:
Vid 5 Volts matningsspänning, typisk förbrukning vid inkoppling via Wifi 140 mA, Ethernetkabel 120 mA

Mottagning -70dBm, max sändeffekt:
18dBm/15dBm/13.5dBm - 802.11b/g/n

TEMPERATUR:

RF kontakt impedans – Ipex kontakt 50 ohm 2.4 - 2.5GHz

-25 °C – +75°C

VSWR (max) 2:1 2.4 - 2.5GHz, Centerfrekvens +/-25ppm
med +/-15ppm tolerans

Ethernet via kabel: IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Övrigt:
Levereras med inkapslad antenn, kan levereras med större
antenn vid behov. Se separat dokument för inkoppling
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