
 

 

Een kleine oplossing voor een grote uitdaging 

Het installeren van een IP-camerasysteem, VoIP-intercoms 
of internet doorlussen naar een ander pand, bouwkeet of 
werkplaats levert vaak infrastructurele obstakels op:  

 Grote afstanden waardoor UTP of wifi geen optie 
meer zijn. 

 3G en 4G zijn per definitie duur en instabiel. 

 Graafwerk is duur of levert veel overlast op. 

 Waar haal je de voeding vandaan? 
 
2 aders in combinatie met de 2WIRE adapterset zijn                
voldoende voor zowel PoE voeding als de                                
datacommunicatie. Plug and play zonder programmeren! 
220 meter is probleemloos te overbruggen en zelfs in geval 
van zeer slechte bekabeling en grotere afstanden houd je 
doorgaans nog ruim voldoende bandbreedte over. 
Eén converter wordt inpandig gevoed met een 230 Volt 
adapter en gekoppeld aan het lokale netwerk. De tweede 
wordt geplaatst bij de apparatuur en voorziet in PoE voeding 
en datacommunicatie over slechts twee aders. 
 
En indien nodig kunnen we alternatieve converters 
aanbieden met een bereik van wel 1000 meter. 

 

Plug and play 
ONLINE over 2 aders 

220 meter Ethernet incl. PoE Voeding 

=2N 2WIRE= 
Ethernet to two wire adaptor 



 ♦ Netwerkverbinding over twee aders. 
♦ Totale overbrugging van 220 meter met  
 Power over Ethernet IEEE 802.3 af/at 48 Volt 

DC. 
♦ Koppelbaar met CAT5e / CAT6 UTP aan 

weerszijde voor nog eens 100 meter over-
brugging. 

♦ Voeding 100 tot 240 Volt AC voor één van 
beide converters is voldoende. 

♦ Max 100 MB/s half/full duplex. 
♦ Afmetingen: 40 x 40 x 75 mm. 
♦ Operationeel bij temperaturen van   
 –20 tot + 50 graden Celsius. 
♦ Eenvoudige en snelle installatie zonder                 

programmeren of configureren. 
♦  Vanaf de converter middels UTP door te          

koppelen naar IP based hardware. 
♦ Ideaal voor het realiseren van beveiligings-

oplossingen zonder veel infrastructuur. 
♦ Stabiele hardware die al jaren wordt toege-

past om analoge buitenintercoms te vervan-
gen door VoIP-intercoms. 

♦ Compleet geleverd met twee adapters, twee 
baluns en een 230 Volt voeding. 

Erkende Dealer 
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