
 

 
 

 

The future is now 

Veel machinekamers en schachten zijn niet voorbereid op 
netwerkverbindingen of de afstanden zijn simpelweg te 
groot. Met 1 set mediaconverters en twee vrije aders van de 
kooi naar de machinekamer ontstaat er een enorme range 
aan mogelijkheden met de meest recente high tech 
oplossingen. Dat varieert van beveiligingsapparatuur zoals 
RFID toegangscontrole per verdieping (vraag ernaar…)   en 
IP camera’s tot en met live streaming audio en / of   video in 
de liftkooi voor bijvoorbeeld reclame-uitingen. Zelfs Power 
over Ethernet is mogelijk en dat allemaal over een afstand 
van meer dan 200 meter. Bij de montage hoeft er niets in-
gesteld of geprogrammeerd worden. De converters maken 
van de twee aders een virtuele UTP kabel. Vanaf de      
converters gaat u verder met standaard UTP kabel. En als 
de aders van de analoge lijn overbodig zijn geworden    
kunnen deze bijvoorbeeld worden gebruikt om de 
netwerkverbinding door het pand te leiden. Doorkoppeling 
naar bijvoorbeeld een ADSL-router voor Internet c.q. 
netwerkfaciliteiten in de kooi, schacht of machinekamer is 
natuurlijk ook mogelijk. En indien nodig kunnen we alter-
natieve converters aanbieden met een bereik van wel 1000 
meter. 
 
 
 

This solution is powered by:  



 
♦ 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 online beveili-

gingsopties in de lift, het benaderen van de 
besturing via Internet en commerciële uitin-
gen zoals live streaming video in de kooi. 

♦ Stabiele hardware die al jaren wordt toege-
past om analoge buitenintercoms te vervan-
gen door VoIP intercoms. 

Erkende Dealer 
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        RD-NetCom B.V. importeur en distributeur van 2N Telekomunikace 

De Corantijn 8, 1689 AP Zwaag , tel;  0229-216922 
www.rd-netcom.nl 

Zonder schriftelijke toestemming van RD-NetCom B.V. mag er geen 
tekst worden gebruikt in welke vorm dan ook. 
Druk– en zetfouten voorbehouden. 

 

De kooi en de machinekamer  
ONLINE over 2 aders 


