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Verhoogde snelheids- afstands- en bandbreedtevereisten, 
aangedreven door technologische innovaties, hebben ervoor 
gezorgd dat het verlengen van LAN's over glasvezelkabel 
essentieel is voor veel branches. Ondanks de vele, 
significante voordelen van het gebruik van glasvezelkabel, is 
het vervangen van een volledig netwerksysteem door 
glasvezel voor de meesten te duur. Gelukkig bieden 
mediaconverters een betaalbare manier om het gebruik van 
bestaande infrastructuur en apparatuur voort te zetten, 
terwijl geprofiteerd wordt van de voordelen van glasvezel. 

Ongeacht of u een callcenter, een fabriek of een financiële 
hub beheert: Black Box heeft mediaconverters die ontworpen 
zijn om de capaciteiten van uw netwerk uit te breiden en een 
efficiënte overgang naar de nieuwste technologieën mogelijk 
te maken.

VERHOOG DE SNELHEID, 
AFSTAND, CAPACITEIT EN 
BEVEILIGING VAN UW NETWERK 
MET MEDIACONVERTERS

EIGENSCHAPPEN

Standalone of chassisgebaseerd
Standalone mediaconverters worden ingezet om een 
koperverbinding naar glasvezel om te zetten, terwijl 
chassisgebaseerde mediaconverters geïnstalleerd kunnen 
worden op drukbezette locaties zoals datacenters.

SFP-poorten
Zorgen ervoor dat u een Small Form-factor Pluggable 
transceiver (SFP) kunt gebruiken, multimode of single-mode, 
zodat een mediaconverter gebruikt kan worden op locaties met 
verschillend bereik. 

Autosensing poorten 
Zorgen ervoor dat mediaconverters automatisch de snelheid 
van het lokale netwerk herkennen en hun eigen instelling 
overeenkomstig aanpassen.

Auto MDI/MDI-X
Zorgen ervoor dat mediaconverters automatisch het 
kabelbedradingstype herkennen en hun eigen instelling 
overeenkomstig aanpassen.

PoE/PoE+ ondersteuning
Voed compatibele PoE of PoE+ -apparaten zoals access points, 
camera's en VoIP-telefoons via koperen kabels.

VOORDELEN

Verleng LAN-afstanden met glasvezel 
Verbreek de 100 meter-grens van CATx-kabel en maak gebruik 
van glasvezelkoppelingen om afstanden tot 80 km te bereiken.

Bescherm investeringen in bestaande apparatuur
Migreer een lokaal netwerk naar glasvezel terwijl uw investering 
in bestaande kopergebaseerde hardware wordt beschermd en 
de bestaande infrastructuur behouden blijft. 

Bescherm gegevens tegen interferentie
Elektromagnetische interferentie of EMI kan corruptie van 
gegevens over kopergebaseerde Ethernetkoppelingen 
veroorzaken. Gegevens die over glasvezelkabel worden 
overgedragen zijn echter volledig immuun voor dit soort ruis, 
waardoor een optimale gegevensoverdracht wordt gewaarborgd.

Omzetting van snelheden  
Converteer snelheden van 10 Mbps tot 100 Mbps of van  
100 Mbps tot 1000 Mbps.

Betrouwbare gegevensoverdracht  
Mediaconverters beschikken over een hoge MTBF (Mean Time 
Between Failures) en betrouwbaarheid op bedrijfsniveau. 

http://www.black-box.eu/mediaconverter
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NAAM VAN SERIE BESCHRIJVING SERIE PAGINA

Pure
Networking

Onze nieuwe, voordelige mediaconverters bieden alle functionaliteit die u nodig 
hebt om glasvezel en nieuwe technologie in uw netwerk te integreren, zonder dat 
dit een vermogen kost.

LHC210 serie 
LGC210 serie 3

Micro Mini Ultracompacte mediaconverters voor de kleinste ruimtes en on-site technici. LMC400 serie
LMC4000 serie 4

MultiPower 
Miniature

Hiermee kunt u een SFP gebruiken om de mediaconverter aan vele glasvezeltypes 
te koppelen, zoals multimode en single-mode.

LHC000 serie
LGC120 serie 4

Industrial 
MultiPower

Ultracompacte, plug-&-play mediaconverters die meerdere voedingsopties bieden 
en ontworpen zijn voor gebruik in zware, industriële omgevingen. 

LIC020 serie
LGC320 serie 4

PoE/PoE+
Gigabit Ethernet

Zorg voor LAN-connectiviteit en voeding voor externe PoE/PoE+ -apparaten, zoals 
beveiligingscamera's, access points en meer. LGC5200 serie 5

PoE/PoE+ Industrial 
Gigabit Ethernet

Bestand tegen extreme temperaturen en verzorgen, naast LAN-connectiviteit, 
voeding van externe PoE/PoE+ -apparaten zoals beveiligingscamera's, access 
points en meer.

LGC5300 serie 5

FlexPoint
Modular

Deze veelzijdige, standalone converters kunnen geüpgraded worden naar een 
chassisgebaseerd systeem, waardoor ze ideaal zijn voor netwerken die onderhevig 
zijn aan constante upgrades en mediaconversie op één plaats centraliseren.

LMC1017AE
LMC210 serie 6

SFP-module Pas een SFP-slot aan op een glasvezel- of koperen interface en verhoog de 
netwerkswitchsnelheid.

LFP400 serie
LFP410 serie 
LSP420 serie

6

SELECTIEGIDS  |  MEDIACONVERTERS EN SFP-MODULES

KIES DE JUISTE MEDIACONVERTER 
Black Box heeft het grootste aanbod aan commerciële en industriële mediaconverters op de markt. Hieronder staan belangrijke 
kenmerken waar u op moet letten bij het kiezen van de juiste mediaconverter voor uw toepassing.

U kunt ook gebruikmaken van onze online mediaconverter-selector om het juiste product voor u te bepalen. 
Kijk op: BLACK-BOX.EU/MEDIACONVERTERSELECTOR

PRODUCTCODE STANDALONE/ 
CHASSIS SNELHEID MEDIA/CONNECTOR AFSTAND

LHC210A Beide 10/100 Mbps koper naar 100 Mbps glasvezel Koper: RJ45, glasvezel: SFP SFP-afhankelijk

LHC211A Beide 10/100 Mbps koper naar 100 Mbps glasvezel Koper: RJ45, multimode 1310nm glasvezel: SC 2 km

LHC212A Beide 10/100 Mbps koper naar 100 Mbps glasvezel Koper: RJ45, single-mode 1310nm glasvezel: SC 10 km

LGC210A Beide 10/100/1000 Mbps koper naar 1000 Mbps glasvezel Koper: RJ45, glasvezel: SFP SFP-afhankelijk

LGC211A Beide 10/100/1000 Mbps koper naar 1000 Mbps glasvezel Koper: RJ45, multimode 850nm glasvezel: SC 550 m

LGC212A Beide 10/100/1000 Mbps koper naar 1000 Mbps glasvezel Koper: RJ45, single-mode 1310nm glasvezel: SC 20 km

LGC215A Standalone 10/100/1000 Mbps koper naar 1000 Mbps glasvezel Koper: RJ45, glasvezel: SFP, PoE+ SFP-afhankelijk

LGC220A Standalone 10 Gbps koper naar 10 Gbps glasvezel Koper: RJ45, glasvezel: SFP SFP-afhankelijk

LHGC-RACK Chassis mediaconverter-afhankelijk 14-slot met duale AC-voeding -

LHC200 SERIELHGC-RACK

PURE NETWORKING-SERIE
Nieuwe, voordelige mediaconverters
• Eenvoudige plug-&-play-installatie
• Diagnostische LED's voor probleemoplossing
• Gebruik als standalone of rackmount met het 14 slots-chassis
• Naadloze koper-naar-glasvezel-conversie voor Fast Ethernet, 

Gigabit en zelfs 10-Gigabitsnelheden.
•  PoE+ -optie voor de voeding van apparaten, zoals IP-camera's en 

wifi-access points.

http://www.black-box.eu/mediaconverter
http://www.black-box.eu/mediaconverter
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MICRO MINI-SERIE
Kleine mini-mediaconverters voor zeer kleine ruimtes verlengen glasvezel tot 5 of 30 km
• Glasvezel tot aan het bureau (FTTD) — eenvoudig en voordelig
• Ultralicht gewicht — slechts 70 gram 
• Ondersteunt afstanden tot 5 km over multimode of 30 km over single-mode glasvezel
• Voeding via USB of de meegeleverde voedingsadapter
• Modellen met SFP-poorten voor 100 Mbps of 1000 Mbps Ethernet

PRODUCTCODE STANDALONE/ 
CHASSIS SNELHEID MEDIA/CONNECTOR AFSTAND

LMC400AE Standalone 10/100/1000 Mbps koper naar 100 Mbps glasvezel Koper: RJ45, glasvezel: SFP SFP-afhankelijk

LMC401AE Standalone 10/100/1000 Mbps koper naar 100 Mbps glasvezel Koper: RJ45, multimode 1310nm glasvezel: ST 5 km

LMC402AE Standalone 10/100/1000 Mbps koper naar 100 Mbps glasvezel Koper: RJ45, multimode 1310nm glasvezel: SC 30 km

LMC4000AE Standalone 10/100/1000 Mbps koper naar 1000 Mbps glasvezel Koper: RJ45, glasvezel: SFP SFP-afhankelijk

LMC4001AE Standalone 10/100/1000 Mbps koper naar 1000 Mbps glasvezel Koper: RJ45, multimode 850nm glasvezel: ST 550 m

LMC4002AE Standalone 10/100/1000 Mbps koper naar 1000 Mbps glasvezel Koper: RJ45, multimode 850nm glasvezel: SC 12 km

MULTIPOWER MINIATURE-SERIE
Ruimtebesparende mediaconverters voor glasvezelverbindingen tot aan het bureau (FTTD)
 • Verbind koperen Ethernet-, Fast Ethernet- of Gigabit-poorten met glasvezelkabel 
• Compact formaat — 2,0 H x 4,6 B x 8,6 D cm
• Beschikbaar voor single-strand- en duplex-glasvezel
• 10/100/1000 versies met Auto Negotiation voor snelheid en duplex-gebruik
• Gebruik als standalone of rackmount in het optionele chassis
• Gevoed door een universele voedingsadapter, de USB-poort van een pc (alleen LHC000 

serie) of het optionele rackmountchassis

PRODUCTCODE STANDALONE/ 
CHASSIS SNELHEID MEDIA/CONNECTOR AFSTAND

LHC013A-R3 Beide 10/100 Mbps koper naar 100 Mbps glasvezel Koper: RJ45, multimode 1300nm glasvezel: ST 2 km

LHC015A-R3 Beide 10/100 Mbps koper naar 100 Mbps glasvezel Koper: RJ45, single-mode 1310nm glasvezel: SC 40 km

LGC120A-R2 Beide 10/100/1000 Mbps koper naar 1000 Mbps glasvezel Koper: RJ45, multimode 850nm glasvezel: SC 220 m

LGC121A-R2 Beide 10/100/1000 Mbps koper naar 1000 Mbps glasvezel Koper: RJ45, single-mode 1310nm glasvezel: SC 10 km

LHC018A-AC-R2 Chassis Mediaconverter-afhankelijk 18-slots met AC-voeding -

INDUSTRIAL MULTIPOWER-SERIE
Ultracompacte, plug-&-play converters, die bestand zijn tegen extreme temperaturen
• Werken als standalone apparaten of hot-swappable, chassisgebaseerde converters
• Eenvoudige installatie — geen software vereist
• Het rackmount chassis biedt plaats voor maximaal 18 mediaconverters, heeft een 

enkele AC-voeding en past in een standaard 19” rack

PRODUCTCODE STANDALONE/ 
CHASSIS SNELHEID MEDIA/CONNECTOR AFSTAND

LIC022A-R2 Beide 10/100 Mbps koper naar 100 Mbps glasvezel Koper: RJ45, multimode 1300nm glasvezel: ST, PoE PD 2 km

LIC023A-R2 Beide 10/100 Mbps koper naar 100 Mbps glasvezel Koper: RJ45, multimode 1300nm glasvezel: SC, PoE PD 2 km

LIC024A-R2 Beide 10/100 Mbps koper naar 100 Mbps glasvezel Koper: RJ45, single-mode 1310nm glasvezel: ST, PoE, PD 40 km

LIC025A-R2 Beide 10/100 Mbps koper naar 100 Mbps glasvezel Koper: RJ45, single-mode 1310nm glasvezel: SC, PoE, PD 40 km

LGC320A-R2 Beide 10/100/1000 Mbps koper naar 1000 Mbps glasvezel Koper: RJ45, multimode 850nm glasvezel: SC 300 m

LGC321A-R2 Beide 10/100/1000 Mbps koper naar 1000 Mbps glasvezel Koper: RJ45, single-mode 1310nm glasvezel: SC 15 km

LHC018A-AC-R2 Chassis Mediaconverter-afhankelijk 18-slots met enkele AC-voeding -

LMC4000 SERIE

LHC015A-R3

LGC320A-R2

http://www.black-box.eu/mediaconverter
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POE/POE+ GIGABIT ETHERNET-SERIE
Maak verbinding over glasvezel en voed PoE-apparaten op afgelegen locaties
• Beschikt over twee 10/100/1000 Mbps koperen poorten met 1000 Mbps glasvezelsnelheid
• Modellen met SFP-poorten kunnen aangepast worden aan de gegevenssnelheid en afstand 

van uw keuze door het gebruik van standaard SFP's
• Fungeert als power-sourcing-equipment (PSE) aan de koperen zijde voor PoE-apparaten
• Stroomvoorziening via AC-voeding, DC-voedingsaansluiting en DC-klemmenblok
• Uitgebreid temperatuurbereik (0° tot 70° C) indien gebruikt met DC-klemmenblokvoeding

PRODUCTCODE STANDALONE/ 
CHASSIS SNELHEID MEDIA/CONNECTOR AFSTAND

LGC5200A Standalone 10/100/1000 Mbps koper naar 100/1000 Mbps glasvezel Koper: RJ45, glasvezel: SFP, PoE SFP-afhankelijk

LGC5201A Standalone 10/100/1000 Mbps koper naar 1000 Mbps glasvezel Koper: RJ45, multimode 850nm glasvezel: SC, PoE 550 m

LGC5202A Standalone 10/100/1000 Mbps koper naar 1000 Mbps glasvezel Koper: RJ45, single-mode 1310nm glasvezel: SC, PoE 15 km

LGC5210A Standalone 10/100/1000 Mbps koper naar 100/1000 Mbps glasvezel Koper: RJ45, glasvezel: SFP, PoE+ SFP-afhankelijk

LGC5211A Standalone 10/100/1000 Mbps koper naar 1000 Mbps glasvezel Koper: RJ45, multimode 850nm glasvezel: SC, PoE+ 550 m

LGC5212A Standalone 10/100/1000 Mbps koper naar 1000 Mbps glasvezel Koper: RJ45, single-mode 1310nm glasvezel: SC, PoE+ 15 km

POE/POE+ INDUSTRIAL GIGABIT ETHERNET-SERIE
Maak verbinding over glasvezel en voed externe PoE-apparaten met robuuste convertoren
• Bestand tegen extreme temperaturen van -40° tot +65° of +75° C (afhankelijk van model)
• Zet 10/100/1000BASE-T koper om in 1000BASE-X glasvezel
• Ondersteunt IEEE 802.3af PoE-standaarden
• Modellen met SFP-poorten kunnen aangepast worden aan de interface van uw keuze
• UTP-poorten zijn autosensing met Auto MDI/MDI-X
• DC-klemmenblok-stroomingang (46-57 VDC); optionele DIN rail-voedingen  

(MDR-40-48, SDR-120-48)
• Compatibel met bestaande pre-IEEE standaard gevoede apparaten

PRODUCTCODE STANDALONE/ 
CHASSIS SNELHEID MEDIA/CONNECTOR AFSTAND

LGC5300A Standalone 10/100/1000 Mbps koper naar 1000 Mbps glasvezel Koper: RJ45, glasvezel: SFP, PoE SFP-afhankelijk

LGC5301A Standalone 10/100/1000 Mbps koper naar 1000 Mbps glasvezel Koper: RJ45, multimode 850nm glasvezel: SC, PoE 550 m

LGC5310A Standalone 10/100/1000 Mbps koper naar 1000 Mbps glasvezel Koper: RJ45, glasvezel: SFP, PoE+ SFP-afhankelijk

LGC5311A Standalone 10/100/1000 Mbps koper naar 1000 Mbps glasvezel Koper: RJ45, multimode 850nm glasvezel: SC, PoE+ 550 m

LGC5210A

LGC5310A

Wat is PoE en hoe werkt het?
Een significant voordeel van twisted-pair Ethernetkabel is het leveren van elektrische stroom aan elektrische apparaten 
met lage wattage via Power-over-Ethernet (PoE).
PoE stuurt stroom over Ethernet via CAT5-koperkabel of hoger naar PoE-compatibele apparaten. Met vier beschikbare 
draadparen zijn twee scenario's mogelijk:

1. Twee van de vier draadparen worden gebruikt voor gegevensoverdracht en de andere twee voor stroomtoevoer.
2. Alle vier de draadparen worden zowel voor datatransmissie als voor stroomvoorziening gebruikt. Aangezien de PoE-

stroom, die wordt verstuurd over de draden, een gelijkstroom is en de signaaldragende draden de data met een zeer 
hoge frequentie overdragen, ontstaat er geen interferentie. Signaal en stroom kunnen aan beide uiteinden worden 
gescheiden door middel van transformators.

PoE / PoE+ -mediaconverters
• PoE PSE-mediaconverters leveren stroom aan PoE-gevoede PD-apparaten zoals wifi-access points, IP-camera's en 

toegangscontrolesystemen. PoE PD-mediaconverters halen hun stroom uit de koperen CATx-kabel, waardoor een 
lokaal AC-stroomcircuit niet meer nodig is.

• Compacte PoE PSE-mediaconverters hebben slechts één stopcontact nodig om zowel de converter als een PoE-
apparaat vanaf het dichtstbijzijnde stopcontact van stroom te voorzien. Ze kunnen een essentiële bron zijn voor PoE-
access points, IP-camera's en toegangscontrolesystemen.

• Compacte PoE PD-mediaconverters bieden een koper-naar-glasvezel-brug voor langeafstands-Ethernet-
glasvezelsegmenten zonder dat daarvoor een lokale voeding nodig is.

• PoE+ -mediaconverters breiden het bereik van uw netwerk uit en voeden veeleisendere apparaten zoals 
videoconferencing-apparatuur, PTZ-camera's en 802.11n draadloze access points. 

http://www.black-box.eu/mediaconverter


00800-22552269 (CALLBBOX) BLACK-BOX.EU/MEDIACONVERTER6

VERLENG HET BEREIK VAN UW NETWERK

SFP-MODULES (TRANSCEIVERS)
Modulaire, flexibele transceivers voor datacommunicatieapparatuur
• Hiermee kunt u een SFP-slot aanpassen aan een glasvezelinterface of koperen interface
• Omdat ze transparant zijn voor gegevens, is deze SFP-serie compatibel met elke 

netwerkstandaard die werkt met snelheden tot 10 Gbps
• LSP431 ondersteunt een uitgebreide diagnostiek en bedrijfstemperatuur

PRODUCTCODE SNELHEID MEDIA/CONNECTOR AFSTAND

LFP401 155 Mbps 850nm multimode glasvezel, LC, SFP 2 km

LFP402 155 Mbps 1300nm multimode glasvezel, LC, SFP 2 km

LFP403 155 Mbps 1310nm single-mode glasvezel, LC, SFP 30 km

LFP404 155 Mbps 1310nm single-mode glasvezel, LC, SFP 60 km

LFP411 1250 Mbps 850nm multimode glasvezel, LC, SFP 550 m

LFP412 1250 Mbps 1300nm multimode glasvezel, LC, SFP 2 km

LFP413 1250 Mbps 1310nm single-mode glasvezel, LC, SFP 10 km

LFP414 1250 Mbps 1310nm single-mode glasvezel, LC, SFP 30 km

LFP415 1250 Mbps 1000 Base-T koper, SerDes interface, RJ45, SFP 100 m

LFP416 1250 Mbps 10/100/1000 Base-T koper, SGMII interface, RJ45, SFP 100 m

LFP418 1250 Mbps 1550nm single-mode glasvezel, LC, SFP 80 km

LFP420 1250 Mbps 1550nm TX, 1310nm RX single-mode glasvezel, LC, SFP 10 km

LFP421 1250 Mbps 1550nm RX, 1310nm TX multimode glasvezel, LC, SFP 10 km

LSP421 10 Gbps 850nm multimode glasvezel, LC, SFP+ 300 m

LSP422 10 Gbps 1310nm single-mode glasvezel, LC, SFP+ 10 km

LSP431 10 Gbps 850nm multimode glasvezel, LC, SFP+ 300 m

FLEXPOINT MODULAR-SERIE
Kleine mediaconverters die het LAN-bereik verlengen
• Werken als standalone desktop-apparaten of hot-swappable, 

chassisgebaseerde mediaconverters
• Eenvoudige installatie — geen software vereist
• Het FlexPoint Power Chassis biedt plaats voor maximaal 14 

mediaconverters, beschikt over enkele of duale hot-swappable  
AC- of DC-voedingen en past in een standaard 19” rack

PRODUCTCODE STANDALONE/ 
CHASSIS SNELHEID MEDIA/CONNECTOR AFSTAND

LMC1017AE Beide 10/100/1000 Mbps koper naar 100/1000 Mbps glasvezel Koper: RJ45, glasvezel: SFP SFP-afhankelijk

LMC213AE-MMST-R2 Beide 100 Mbps koper naar 100 Mbps glasvezel Koper: RJ45, multimode 1310nm glasvezel: ST 2 km

LMC200 Chassis Mediaconverter-afhankelijk 14-slots met enkele AC- of DC-voeding -

LMC200-2PS Chassis Mediaconverter-afhankelijk 14-slots met duale AC-voeding -

LMC200

LFP414

LMC1017AE

http://www.black-box.eu/mediaconverter
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In datacenters, zorgt koper naar glasvezel-conversie voor een verhoging 
van de productieve levensduur van bestaande, kopergebaseerde 
switches door een geleidelijke overschakeling naar glasvezel te bieden. 
Chassisgebaseerde mediaconverters kunnen naast netwerkswitches in 
racks worden gemonteerd, waardoor conversie van koperpoorten van 
oudere switches naar glasvezel mogelijk wordt. Mediaconverters kunnen 
ook worden gebruikt met nieuwe koperswitches met vaste RJ45-poorten, 
die significant goedkoper zijn dan equivalente glasvezelswitches. 

In plaats van oplopende kosten voor het trekken van glasvezel doorheen 
uw netwerk en het vervangen van kabels, switches, patchpanelen en 
netwerkinterfacekaarten (NIC’s), kunnen mediaconverters dezelfde 
voordelen bieden als een 100% glasvezelnetwerk, terwijl bestaande 
netwerkapparatuur behouden blijft. Mediaconverters bieden organisaties 
een voordelige manier om te profiteren van de voordelen van 100 Mbps- en 
Gigabit-snelheden die beschikbaar zijn met glasvezel en de PoE-voordelen 
van koper. Een standalone mediaconverter die is weggestopt achter een 
pc kan een glasvezelkabel verbinden met diens RJ-45 Ethernetpoort. In 
tegenstelling tot een glasvezel-NIC, nemen mediaconverters geen slot 
op de pc in en veroorzaken ze ook geen conflicten omdat ze transparant 
zijn voor het besturingssysteem. Er zijn geen drivers nodig. Beperkte 
elektrische toegang? Geen probleem. Veel mediaconverters kunnen 
gevoerd worden door de USB-poort van een pc.

PoE vereenvoudigt installatie van IP-beveiligingscamera's doordat er geen 
stroomcircuit meer nodig is in de buurt van het geïnstalleerde apparaat. 
PoE-mediaconverters voeden deze apparaten en zorgen voor backhaul van 
signalen naar externe datacenters of operationele centra. 

Productie en andere industriële omgevingen die gebruik maken 
van automatiseringstechnologie vereisen netwerkapparatuur die 
betrouwbaar kan werken onder zware omstandigheden. In veel gevallen 
kan deze apparatuur worden blootgesteld aan extreme temperaturen, 
trillingen, chemicaliën en elektromagnetische interferentie. Industriële 
mediaconverters zijn een van de vele industriële apparaten die 
kunnen worden gebruikt om essentiële apparatuur te scheiden van 
zware omstandigheden en ervoor te zorgen dat de integriteit van de 
netwerkinfrastructuren intact blijft.

Wanneer het bereik van het LAN wordt uigebreid naar meerdere 
locaties, bieden mediaconverters LAN-extensies die een groot netwerk 
vormen dat een beperkt geografisch gebied beslaat. Omdat de meeste 
bedrijfsnetwerken kopergebaseerd zijn met een limiet van 100 meter, 
kunnen mediaconverters het bereik van het LAN uitbreiden over single-
mode glasvezel tot 130 km met een golflengte van 1550nm.

TOEPASSINGEN VOOR MEDIACONVERTERS
Er zijn veel omstandigheden waarin mediaconverters voor een noodzakelijke verlenging van het bereik van een bestaand koper- 
of glasvezelnetwerk kunnen zorgen. Of dit nu gaat om het verhogen van de bandbreedte, snelheid, afstand of weerstand voor 
interferentie of hacken, of het leveren van stroom aan PoE-compatibele apparaten: mediaconverters zorgen voor een voordelige 
manier om uw netwerkpotentieel volledig te benutten. 

DATACENTERS

BEVEILIGING EN BEWAKING

FIBER TO THE DESKTOP (FTTD)

INDUSTRIËLE VEILIGHEID EN AUTOMATISERING

OVERBRUGGEN VAN LAN'S OVER GLASVEZEL

http://www.black-box.eu/mediaconverter
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EXPERTISE 
De projectexperts van Black Box helpen u bij systeem-
evaluatie, -ontwikkeling, -implementatie en -training. 

UITGEBREID AANBOD
Black Box heeft het meest uitgebreide aanbod aan IT- 
infrastructuur- en netwerkoplossingen in de sector. 

ONDERSTEUNING 
Ons team van hoogopgeleide supporttechnici staat ten allen 
tijde telefonisch kosteloos voor u klaar. 

GARANTIES 
Meerjarengaranties en vervangingsopties zijn beschikbaar. 

FINANCIEEL KRACHTIG 
Een jaaromzet van bijna $ 1 miljard; beursgenoteerd (BBOX). 

ERVARING 
Black Box levert sinds 1976 vooraanstaande technologie-
oplossingen en helpt meer dan 175.000 klanten in 150 
landen bij het bouwen, beheren, optimaliseren en beveiligen 
van hun IT-infrastructuur. 

CENTRE OF EXCELLENCE
Black Box biedt een centre of excellence met professionele 
services en supportovereenkomsten, waarmee klanten hun 
systemen kunnen optimaliseren en waarmee maximale 
bereikbaarheid mogelijk is. 

SERVICE LEVEL AGREEMENTS (SLA’S)
Met onze SLA’s krijgen onze klanten toegang tot technische 
ondersteuning, producttraining, gespecialiseerde
application-engineers en meer. 

WAAROM BLACK BOX?

http://www.black-box.eu/mediaconverter

