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Oversigt 

ACORID ExtSwitch serie netværk Booster er en høj pålidelighed og lave omkostninger 

bredbåndsvibration Ethernet transport udstyr, der er udformet i henhold til den nyeste teknologi acorid. 

Det er vedtaget at udvide 10M Ethernet til 300 meter eller 600 meter, som omhandler situation med høje 

omkostninger, men lave popularisering i begyndelsen af brede bånd konstruktion. 

  

  EF-serien er den 3 / 5 / 8 porte og mini størrelse netværk booster, som vedtager ejede patentet 

HyperTrans-LRE ( Long-Reacher Ethernet) Ethernet kørsel teknologi og IEEE 802,3, denne model provids 

koden af bly danner, symmetri og rækkevidde erstatning . Genaktivering signal at undgå, at Signal Jitter 

kendes af kablet vil ikke blive ophobet i flere segmenter. Det registrerer de ufuldstændige data pakken 

eller konflikt og producerer en blok signal at styrke denne opdagelse. Endelig adskille disse havne 

(jabbering), der har problemer med at sikre netværket normal. Transport Havnen har digital pre-

forvrængning funktion, den kompenserer den iboende signalstyrken dæmpning af parsnoet kabel, den 

længste netafsnit hver parsnoet kabel er 305 meter (vedtagelse af skjold RJ - 45 stik, UTP eller STP el-kabel 

) Link en fuldstændige funktion at bekræfte den anden segmentets netkort eller booster allerede har 

arbejdet normalt. 

 

Oplysninger om bestilling 
SKU Beskrivelse Stik 

 

R617-810 10Mbps, 300meters ,3-porte, ethernet extender 

Ekstern strømforsyning (UTP CAT5 / 6) 
3 x RJ45 

 

R617-811 10Mbps, 300meters ,5-porte, ethernet extender 

Ekstern strømforsyning (UTP CAT5 / 6) 
5 x RJ45 



 

R617-812 10Mbps, 300meters ,8-porte, ethernet extender 

Ekstern strømforsyning (UTP CAT5 / 6) 
8 x RJ45 

 

Funktioner 

FeatureFeatureFeatureFeature    
 

● � Unik ejet patentHypertrans-LRE (Long- Range Ethernet) 

● Ethernet kørsel teknologi 

● 10BASE-T kompatibel 

● Fælles Ethernet 

● Ethernet 300 meter transmission (UTP CAT5) 

● Auto-negotiation  

● Plug-and-play-betjening 

● Real-time transmission, maksimal forsinkelse 2 ms 

Specifikationer 

Ethernet Interface 

Connector  :   RJ45 

Data  rate  :    10Mpbs 

Duplex  -tilstand  :   Halvdelen  /  Fuld  duplex 

Kabel  type  :   
10Base-T  Cat. 5, 6,  UTP, 

Kabel  længde:   
Skærmet  UTP  kabel :15 0  meter Non-skærmet 

UTP  kabel:300 meters 

Standard:   IEEE  802,3,  IEEE  802.3u 

LEDs:    Power,  Link,  hastighed 

Strøm    
DC 12V In, 

Dimensioner   EC215  140X78X29EC213 90X78X29 

Vægt    EC215  275gEC213 255g 

Fugtighed: 10 ~ 90%  ikke-co  lukket trykekspansion 

Certificering   CE,  FCC,  RoHS 

Elektromagnetisk  
følsomhed 

c-tick: CE  -mærket, kommercielESD:IEC801-2,level 
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MTBF   10 , 000  h  (25 0C) 
 

 


