
IPTV utan att dra nya kablar
Tänk att få slippa dra nya kablar i din bostad eller kontor 

när du skall bygga ett nätverk för sk ”Triple Play service” 

(IPTV, data och IP-telefoni i samma abonnemang). Cori-

nex är först i världen med att kunna erbjuda upp till 200 

Mbps kommunikation över elkabeln. Anslut bara Corinex 

Fakta
• Uppfyllda standarder: 
 UPA (Universial Powerline Assosiation)
 IEEE 802.3u, 802.1P, 802.1Q
 FCC avsnitt 15, EN 55022 EMC gränser

• Gränssnitt: 10/100BaseT Fast Ethernet och Powerline

• Tillåter datahastighet upp till 200 Mbps inom frekvens-
 området 2-34 MHz på avstånd upp till 300 meter.

• Inbyggd förstärkarfunktion för ökad täckning

• CSMA/CARP protokoll

•  Bridge Forwarding Table för 64 MAC adresser 

• 802.1Q VLAN och optimerade VLANs

• Kraftfull DES/3DES kryptering 

• OFDM teknologi och kraftfullt felkorrigeringssystem

• 8-nivå prioriteringskö med programmerbar prioritetskärna

• Optimerad support för broadcast och multicast trafi k

• MAC fi ltrering – kan avvisa MAC adesser

• Konfi gurering genom inbäddat web-gränssnitt

• Storlek: 148 x 106 x 47 mm

adaptern till ditt bredbandsmodem så blir alla dina eluttag 

också bredbandsuttag och du kan ansluta TV-boxar, telefo-

ner, datorer, dataspel, övervakningskameror, larm m. m. till 

ditt nätverk utan att dra nya kablar. Snabbt, praktiskt och 

dessutom säkert via krypterad anslutning.

Fastighetsnätverk via TV-kabeln
Corinex har också produkter för att bygga nätverk över TV-ka-
bel för fastighetsnätverk. Corinex AV200 CableLAN adapter, gör 
det möjligt att få upp till 200 Mbps hastighet över TV-kabeln på 
300 meters avstånd. Mer info på  www.aracta.com.

Corinex AV200 
CableLAN adapter
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Corinex har också produkter för att bygga nätverk över TV-ka-
bel för fastighetsnätverk. Corinex AV200 CableLAN adapter, gör 
det möjligt att få upp till 200 Mbps hastighet över TV-kabeln på 

CorinexCorinexC  AV200 orinex AV200 orinex
CableLAN adapter

Skapa nätverk  v ia  e lnäte t  på  några  minuter

Corinex AV200 Powerline adapter
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ÅTERFÖRSÄLJARE

200 Mbps via eluttagen


