
 

Slimme, energiezuinige voedingen 

Zeer breed portfolio aan voedingen voor algemene toepassingen, ICT, telecom en beveiligingsbranche 

12 Volt - 13,6 Volt - 24 Volt - 27,8 Volt - 48 Volt 

Designed and manufactured in the UK 



Dycon is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van slimme 

voedingen voor de data, telecom en beveiligingsbranche. Betere en goedkopere 

producten met meer power en/of extra features. Ofwel meer waar voor uw 

geld. Daarnaast realiseert Dycon ook kostenbesparingen doordat de voedingen 

veel zuiniger omspringen met energie dan vergelijkbare producten van andere 

merken. Logisch gevolg van het feit dat er weinig energie verloren gaat aan 

omzetting in warmte is dat er ook geen onboard ventilatoren nodig zijn = geen 

geluid. Ook worden de eventueel toegepaste batterijen beschermd tegen 

diepontlading en gespaard met een juist afgestemde laadstroom waardoor deze 

minder vaak verwisseld hoeven te worden. De keuze voor de juiste, 

gestabiliseerde voeding zorgt voor een stabiele(re) werking van de apparatuur 

en dus minder storingsmeldingen en minder servicebezoeken in 

zijn algemeenheid. Hogere betrouwbaarheid, minder onderhoud en storingen, minder aandacht vereist, minder 

energieverspilling, minder afval en lagere total cost of ownership. 

Dat klinkt best hoogdravend voor zoiets ogenschijnlijk simpels als een voeding, maar als je de keuze hebt…. 

Ook bieden we slimme, unieke oplossingen die perfect aansluiten op praktische situaties. Er wordt gedacht vanuit de 

toepassing en de installateur en er wordt rekening gehouden met veel voorkomende praktijksituaties. Dat bespaart 

installatietijd. 

Last but not least; RD-NetCom maakt het selecteren van de juiste / gewenste voeding zo makkelijk mogelijk. De prijslijst 

is gegroepeerd op basis van toepassing en kleurcodes voor de specificaties. Met hyperlinks springt u door de prijslijst 

heen naar de gewenste productgroep. Een link naar de online specificaties (specs) staat bij elke productgroep voor 

gedetailleerde informatie. En als u uw keuze heeft gemaakt is een “klik” op “bestel” genoeg om outlook te openen met 

het artikelnummer al in het onderwerp... 

Als u specifieke wensen heeft voor custom- of OEM-oplossingen, laat het ons dan weten. 
Think again with 

new perspective 



IP 66 Box Small Box 180mm x 180mm x 90mm 

IP 66 Box Large Box 254mm x 180mm x 90mm 

DIN rail montage 

Desktop varianten. 

444 x 90 x 285  desktop (b x h x d) 

  

19 Inch, 2U, 285 mm diep 

voor alle modellen 

RJ45 in en uit / PoE loop thru + data 

35 Watt PoE per poort, elke poort! 

Voor de behuizingen en installatie worden de gebruikelijke / bekende afmetingen toegepast; 

EN54 Large Box 379mm x 395mm x 90mm 

EN54 Small Box 294mm x 330mm x 85mm EN54 

Als u specifieke wensen heeft voor 

custom- of OEM-oplossingen, laat 

het ons dan weten. 

Aanpassingen kunnen kinderlijk 

eenvoudig zijn voor de producent... 

A BOX 235mm x 170mm x 85mm 

B BOX 260mm x 320mm x 90mm 

C BOX  345mm x 430mm x 90mm 



Thank you for choosing Dycon 

Bij RD-NetCom vinden we de wijze waarop onze producten worden 

geproduceerd en de impact daarvan op mens en milieu belangrijk. Onze 

producten worden niet geproduceerd door Aziatische kinderen. Dat geldt ook 

zeker voor Dycon. Dycon levert daarnaast een bijdrage aan het milieu door 

slim te ontwerpen en energiebesparingen te realiseren zonder technische 

concessies te hoeven doen. Bijvoorbeeld energieverlies door omvorming 

wordt tot een minimum beperkt door simpelweg de juiste keuzes te maken 

uit technieken die al vele jaren beschikbaar zijn. Elk component en het 

totaalontwerp houdt rekening met de beperkingen van batterijen waardoor 

de maximale, uiterste levensduur van een onboard batterij ten volle wordt 

benut. 

Minder afval en minder verspilling. 

RD-NetCom BV 

Postbus 4144 1620 HC Hoorn De Corantijn 8 1689 AP Zwaag 

Tel: +31(0)229-216922, info@rd-netcom.nl 

http://www.rd-netcom.nl 

Zonder schriftelijke toestemming van RD-NetCom B.V. mag er geen 

tekst of brochure– c.q. prijslijstformat worden gebruikt in welke 

vorm dan ook. Druk– en zetfouten voorbehouden. 

mailto:info@rd-netcom.nl
http://www.rd-netcom.nl

