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Veiligheidsrichtlijnen 
Deze handleiding bevat mededelingen, die u in acht dient te nemen om uw eigen persoonlijke 
veiligheid te waarborgen en om het product en de aangesloten apparatuur te beschermen. Deze 
mededelingen worden in de handleiding extra benadrukt door een waarschuwingssymbool en zijn, 
afhankelijk van het gevaarniveau, als volgt gemarkeerd: 

 
Vestigt uw aandacht op belangrijke informatie over hoe om te gaan met het product, op een 
bepaald gedeelte van de documentatie, of op de correcte werking van het product. 
 

Waarschuwing 
Dit apparaat en zijn componenten mogen alleen worden gebruikt voor de toepassingen die in deze 
handleiding worden beschreven en alleen in combinatie met apparaten of componenten die voldoen 
aan Industriële Ethernet-interfaces. 
Dit product kan alleen veilig en correct functioneren, als het wordt vervoerd, opgeslagen, opgesteld, 
geïnstalleerd, bediend en onderhouden, zoals aanbevolen. Atlas en/of Mercury zijn producten met 
CE-markering klasse A. In een huiselijke omgeving kunnen ze radiostoring veroorzaken. In dat geval 
dient de gebruiker passende maatregelen te nemen. 

Garantie 
De garantie vervalt als u de EtherTAP2 opent. 

Gekwalificeerde technici 
Alleen gekwalificeerde technici mogen deze apparatuur installeren en ermee werken. Als 
'gekwalificeerde technici' worden personen gedefinieerd die bevoegd zijn om circuits en systemen in 
bedrijf te stellen, te aarden en te labelen, in overeenstemming met vastgestelde veiligheidspraktijken 
en -normen. Het wordt aanbevolen, dat de technici beschikken over een Certified PROFINET 
Installer-, of Certified PROFINET Engineer-certificaat. 

Beperking van aansprakelijkheid 
We hebben de inhoud van deze handleiding zoveel als mogelijk gecontroleerd. Aangezien 
afwijkingen niet geheel kunnen worden uitgesloten, kunnen wij geen volledige overeenstemming 
garanderen. De inhoud van deze handleiding wordt echter regelmatig herzien en eventueel 
noodzakelijke correcties zullen in volgende edities worden opgenomen. Suggesties voor 
verbeteringen zijn altijd welkom. 

Copyright © 2022 PROCENTEC 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of anderszins, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever. 

 
 
 
 
  

i 
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Belangrijke informatie 

Doel van de handleiding 
Deze gebruikershandleiding biedt informatie over het werken met EtherTAP 10/100 en EtherTAP 1G.   
 
 
Ondersteuning/Support 
Neemt u in geval van een defect product of bij vragen contact op met de supportafdeling: 

Recycling en afvoer 
De onderdelen van de EtherTAP2 kunnen worden gerecycled.    
 
Voor meer informatie over milieuvriendelijke recycling en de procedure voor het afvoeren van uw 
oude apparatuur kunt u contact opnemen met: 
 

 
Documentupdates 
U kunt voortdurend, via internet, bijgewerkte informatie over PROCENTEC-producten verkrijgen op 
www.procentec.com 
  

T: +31 (0)174 671 800 
F: +31 (0)174 671 801 
E: support@procentec.com 

PROCENTEC® 
Vlasmarkt 1 
3011 PW, ROTTERDAM 
Nederland 
 
T: +31 (0)174 671 800 
F: +31 (0)174 671 801 
E: info@procentec.com 
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1. Inleiding 

De EtherTAP2 is een interface waarmee monitoring van een Ethernet-netwerk op praktische en 
effectieve wijze mogelijk is. Het is een essentieel hulpmiddel voor Industriële Ethernet-engineering 
en inbedrijfstellingsactiviteiten, met name om de verbindingen en prestaties van RT, IRT en andere 
realtime toepassingen te verifiëren. Er zijn twee Types; een 10/-100 Mbit/s type en een 1000 
Mbit/s (of 1Gbit/s) type. 
 
De monitorpoort van switches is voor monitoring niet betrouwbaar; hij kan bezet zijn, niet al het 
verkeer doorsturen, of berichten laten vallen vanwege overbelasting van de switch. Ook kan bij 
realtime applicaties de belasting van de ethernetpoort van de laptop te hoog zijn, omdat 2 kanalen in 
één worden samengevoegd. De EtherTAP heeft een USB-link met het monitoring-apparaat (zoals 
Atlas), dat de vastgelegde berichten naar de bijbehorende driver streamt, die een extra ethernet-
poort op de Atlas emuleert en de berichten overdraagt naar elke applicatie 
 
De EtherTAP2 verhindert tevens, dat de Atlas op eigen initiatief berichten verstuurt, wat het realtime 
gedrag en de veiligheid van het netwerk in gevaar zou kunnen brengen. 
 
EtherTAP2 vermindert de hoeveelheid apparatuur die nodig is voor netwerkanalyse; het vermindert 
zelfs het aantal storingspunten tijdens de analyse. Er zijn alleen een Atlas, Mercury of een PC en één 
EtherTAP2 nodig. De voeding wordt geleverd door de USB 3.0 aansluiting. Een extra adapter is niet 
nodig, maar kan optioneel worden aangesloten als de voeding via USB onvoldoende is, of als extra 
voeding vereist is. 
 
In deze handleiding vindt u alles wat u nodig heeft over de installatie en het gebruik van het product 
en de meegeleverde software. 
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EtherTAP2 10/100 visuele beschrijving 

LED's 
 

1 LED om aan te geven of het apparaat aan staat (voeding) 
 

2 LED om een werkende USB-verbinding aan te geven 
 

3 Groene LED om informatie te geven over de ETH1-verbindingsstatus 
 
4 Groene LED om informatie te geven over de ETH2-verbindingsstatus 
 
5 LED om een 10 Mbit/s of 100 Mbit/s verbinding aan te geven (5 AAN = 

100 Mbit/s) 
 

6 LED om een 10 Mbit/s of 100 Mbit/s verbinding aan te geven (6 AAN = 
10 Mbit/s) 
 
 

Connectoren: 
 
7 USB3 Standaard B-connector voor aansluiting op het monitoring-

apparaat 
 

8 Ethernet-poort 1 (RJ45) aangesloten op het netwerk, tot 100 Mbit/s 
 
9 Ethernet-poort 2 (RJ45) aangesloten op het netwerk, tot 100 Mbit/s 
 
10 Een optionele voedingsingang voor 12 - 24 V / 0,5A voor ononderbroken stroomvoorziening. 

 
 
 

Afbeelding 1: Identificatie van 
aansluitingen en LED's voor de 100 
Mbit/s-versie 

1 
2 

7 

8 9 

3 4 

5 6 

10 
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EtherTAP2 1G visuele beschrijving 

LED's 
 
1 LED om aan te geven of het apparaat aan staat (voeding) 

 
2 LED om een werkende USB-verbinding aan te geven 

 
3 LED om informatie te geven over de ETH1-verbindingsstatus 

 
4 LED om informatie te geven over de ETH2-verbindingsstatus 

 
5 LED om een 10 Mbit/s of 100 Mbit/s verbinding aan te geven (5 

AAN = 10 Mbit/s) 
 
6 LED om een 10 Mbit/s of 100 Mbit/s verbinding aan te geven (6 

AAN = 10 Mbit/s) 
 

       Zowel 5 als 6 AAN = 1000 Mbit/s 
 
 
Connectoren: 
 
7 USB3 Standaard B-connector voor aansluiting op het monitoring-

apparaat 
 

8 Ethernet-poort 1 (RJ45) aangesloten op het netwerk, tot 1000 Mbit/s 
 
9 Ethernet-poort 2 (RJ45) aangesloten op het netwerk, tot 1000 Mbit/s 

 
10 Een optionele redundante voedingsingang voor 12 - 24 V / 0,5A voor ononderbroken 

stroomvoorziening. 
  

Afbeelding 2: Identificatie van 
aansluitingen en LED's voor de 1Gbit/s-
versie 

1 
2 

7 

8 9 

3 4 

5 6 

10 
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2. Installatie-instructies 

2.1 Installatie van hardware en driver 

De Atlas, Atlas2 Plus en Mercury zijn vooraf geïnstalleerd met stuurprogramma's voor de EtherTAP2. 
Er is geen verdere installatie nodig. Sluit uw tap simpelweg aan op de USB 2.0 van uw Atlas of de USB 
3.0 van uw Atlas2 of Mercury en begin met het monitoren van uw netwerk met Osiris. 
Als u de EtherTAP2 op een laptop of PC wilt gebruiken, dan kunt u onderstaande installatie-
instructies voor de driver volgen. 

2.1.1 Plaats de USB-driver of download het driverpack 

Plaats de meegeleverde USB-drive, voor toegang tot/kopiëren van de inhoud naar een 
installatiemap. We raden u aan om, als er geen lege USB 2.0-poort beschikbaar is, de inhoud eerst 
naar uw harde schijf te kopiëren. Na het kopiëren kunt u de USB-sleutel loskoppelen en doorgaan. Of 
gebruik anders de USB-sleutel voor de installatieprocedure en besluit om de EtherTAP aan te sluiten 
op een USB 3.0-poort en verwijder de USB-sleutel als u klaar bent. 
 
Als u de USB-drive niet heeft, download het driverpakket dan van onze website: 
https://support.procentec.com/downloads/software-firmware/.  
Registreer uw persoonlijke gegevens om toegang te krijgen tot het downloadgedeelte. Registreren is 
gratis en houdt u op de hoogte van productupdates. 

2.1.2 Verbind EtherTAP2 met het netwerk 

Verbind de EtherTAP met het netwerk met behulp van Categorie 5e FTP- of STP-kabels (Foiled of 
Shielded Twisted Pair). Het gebruik van UTP-kabels (Unshielded Twisted Pair) wordt niet aanbevolen 
in industriële omgevingen. 
 
Netwerkpoort A: naar DCE via rechte kabel / naar DTE via gekruiste kabel. 
Netwerkpoort B: naar DTE via rechte kabel / naar DCE via gekruiste kabel. 
De maximale afstand tussen elk van de aangesloten apparaten is 100 meter. 

2.1.3 Sluit de USB-poort aan 

Sluit de USB-poort aan op een PC/MAC USB 3.0-poort en de groene 'Power'-LED gaat branden. De 
kabellengte mag niet meer zijn dan 5 meter. Het EtherTAP 100 type kan worden aangesloten op een 
USB 2.0 of USB 3.0-poort. 
 
Sluit u de USB-kabel aan, maar zijn beide RJ45-poorten op dat moment nog niet aangesloten, dan 
moeten allebei de netwerksnelheid-LED's iedere seconde knipperen.   
 
Zijn beide RJ45-poorten aangesloten op een link, dan ziet u beide 'Link / Activity' LED's oplichten. Op 
het moment dat gegevens worden ontvangen, knipperen deze LED's op de betreffende poort. 
 
BELANGRIJKE OPMERKING: 
Vanwege het Gigabit Ethernet-ontwerp, is de USB-voeding voor de 1G-versie van EtherTAP 
noodzakelijk, om te zorgen voor een correcte verbinding tussen de twee RJ45-verbindingen. Dit 
betekent, dat als de USB-connector wordt verwijderd, of de computer bijvoorbeeld in de slaapstand 
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gaat, de verbinding op de Ethernet-verbinding gedurende 1 tot 2 seconden wordt onderbroken! De 
EtherTAP2 100 heeft geen USB nodig om een Ethernet-verbinding te onderhouden. In het geval van 
ontkoppeling van de USB-verbinding, zal de Ethernet-communicatie zonder onderbrekingen 
doorgaan. Zie 2.1.4 voor meer informatie. 
 

2.1.4 Externe voeding 

De 1-/100 Mbit EtherTAP2 heeft één externe voedingsingang voor 12 tot 24 VDC om de LED's in 
geval van USB-storing van stroom te voorzien. 
 
De 1G EtherTAP2 heeft voor hetzelfde doel twee redundante voedingsingangen, maar biedt - zoals 
vermeld in paragraaf 2.1.3 - ook stabiliteit voor de gigabit Ethernet-verbinding. In het geval van 
problemen met de USB-verbinding, zal die gebeurtenis geen invloed hebben op de 
ethernetverbinding als de EtherTap extern wordt gevoed. 

2.1.5 Installeer de driver 

Installeer de driver volgens uw besturingssysteem. De huidige beschikbare drivers bevinden zich in 
het drivergedeelte op de USB-stick, of in uw installatiemap op uw harde schijf. 
 
Ondersteunende besturingssystemen zijn: 
Windows 7 / 8 / 10 (32 bit & 64 bit) 
Mac OS 
Linux 
 
Controleert u a.u.b. wat de meest recente driver is die voor uw besturingssysteem is uitgebracht. Dat 
kan in het gebruikersgedeelte op https://support.procentec.com/downloads/software-firmware/. 
Registreer uw persoonlijke gegevens om toegang te krijgen tot het downloadgedeelte. Registreren is 
gratis en houdt u op de hoogte van productupdates. 
 
Nadat u het installatieprogramma voor de driver, die past bij uw besturingssysteem, heeft gekozen, 
voert u het installatieprogramma uit en volgt u de installatie-instructies. 
 
Na de installatie moeten Windows-machines mogelijk opnieuw opstarten. 

2.1.6 Installeer Npcap 

Als u de pakketten wilt overbrengen naar het besturingssysteem op hoger niveau, dan moet u Npcap 
0.995 (of hoger) op uw computer installeren. Download dit op www.nmap.org/download. 

2.1.7 Stel de EtherTAP-netwerkadapter in 

Na de installatie, presenteert de EtherTap zich als een virtuele netwerkadapter voor uw 
besturingssysteem en voor elke analyzer. 
Onderstaande instellingen zijn alleen voor interne communicatie - er is geen extern effect en deze 
instellingen worden ook niet gepresenteerd of blootgesteld aan de gemonitorde link.  
In elk geval raden we aan om een IP-adres in te stellen. De geïnstalleerde driver (zoals in paragraaf 
2.1.4) wordt weergegeven als een netwerkadapter voor uw besturingssysteem. 
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De EtherTAP2 is nu klaar voor gebruik als bron voor uw geïnstalleerde analyzer. 
 

2.2 Instellen van de analyzer 

Om analyses uit te voeren, kunt u het krachtige Osiris-platform of een van de ondersteunde 
analyzers zoals Wireshark gebruiken. 

2.2.1 EtherTAP2 selecteren als bron voor uw analyzer 

Start de analyzer van uw voorkeur en selecteer het nieuwe virtuele apparaat dat wordt weergegeven 
in het venster "selecteer NIC". Raadpleeg de handleiding van uw analyzer of de 
gebruikersondersteuning voor informatie over hoe u een netwerk-interfacekaart moet selecteren. 

2.2.2  Alternatieve Wireshark gebruiken 

Als optie kunt u een alternatieve analyzer installeren. 
 

  

Opmerkingen: 
 
Configureer de IP-protocolstack: 
 
IP-adres: 192.168.0.1 
Subnetmasker: 255.0.0.0 
 
Opmerking: Gateway- of DNS-instellingen moeten ongedefinieerd zijn. 
 

Opmerkingen: 
 

• Volg altijd de specifieke instructies die worden aangegeven in de installatiehandleiding/wizard 
van de gekozen analyzer. 
 

• Voer bovendien stap 2.2.1 uit, om ervoor te zorgen dat EtherTAP2 wordt geselecteerd als de 
bron voor analyse.  

 
• Zorg ervoor dat u, als er een probleem optreedt met EtherTAP2, altijd de meest recente versie 

gebruikt. Kijkt u voor de meest recente versie op https://procentec.com/service-
support/software-firmware/ 
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3. EtherTAP-manager 

Het installatieprogramma dat met de drivers wordt meegeleverd, installeert ook een hulpprogramma 
met de naam ProfiShark Manager. Met deze tool kunt u het gedrag van de EtherTAP2 wijzigen. De 
belangrijkste instellingen zijn de 'Capture settings' onder de tab Kenmerken: 

 

3.1 Tab Kenmerken 

De volgende configureerbare opties/instellingen zijn beschikbaar: 
 
• Tijdstempel in-/uitschakelen 
• CRC-fouten verzenden 
• CRC32 behouden 
• Poort A en/of poort B uitschakelen 
• Packet slicing 
 
Tijdstempel in-/uitschakelen (standaard niet-aangevinkt en uitgeschakeld) 
Indien aangevinkt, wordt een Unix-geformatteerde tijdstempel toegevoegd in de header van de 
pakketdata. Deze tijdstempel kan worden geïnterpreteerd door de Profitap Wireshark dissector in 
Live Capture-modus. 
 
CRC-fouten verzenden (standaard niet-aangevinkt en uitgeschakeld) 
U kunt besluiten om pakketten, die zijn beschadigd door een CRC-fout, te behouden. Verwijder het 
vinkje uit het selectievakje 'CRC-fouten verzenden', om deze pakketten, tijdens uw analyse, 
stroomopwaarts naar de Analyzer op te nemen. 

Afbeelding 3 - Instellingen voor Wireshark-analyse. 
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CRC32 behouden  (standaard niet-aangevinkt en uitgeschakeld) 
Indien aangevinkt, wordt de CRC32-informatie aan het einde van de pakketten (32-bits Frame Check 
Sequence) bewaard in de opname. FCS kan worden geïnterpreteerd in Wireshark (Edit \ Preferences 
\ Protocols \ Ethernet \ Aangenomen, dat pakketten FCS hebben). 
 
Poort A en/of poort B uitschakelen  (standaard niet aangevinkt en uitgeschakeld) 
Indien aangevinkt, worden frames van poort A of B niet vastgelegd. 
 
Packet slicing (standaard niet-aangevinkt en uitgeschakeld) 
Als u deze functie inschakelt, wordt de payload van elk vastgelegd frame weggenomen, waardoor 
alleen de headerinformatie (de eerste 128 bytes) tot aan de applicatielaag bewaard blijft. 

3.1.1 Firmware-update 

De tool kan automatisch de firmware van de EtherTAP2 voor u controleren en bijwerken. Als de 
EtherTAP op uw computer is aangesloten en de computer een internetverbinding heeft, dan wordt 
er automatisch een update uitgevoerd. Bevestig eenvoudig het dialoogvenster. 
 
Het is ook mogelijk om de firmware handmatig te controleren en bij te werken. 

3.2 Tab Vastleggen 

De EtherTAP2 kan verkeer vastleggen, zonder dat er opnamesoftware van derden nodig is. Deze 
Direct Capture functie wordt uitgevoerd op stuurprogramma-niveau, voorafgaand aan alle 
netwerkstacks en frameverwerking. Direct Capture biedt de beste prestaties voor het vastleggen van 
verkeer. Als de live opnameprestaties onvoldoende blijken te zijn (het softwarepakket valt 
bijvoorbeeld weg als geprobeerd wordt om veel kleine pakketten vast te leggen), dan lost de 
toepassing van Direct Capture het probleem op. De tab Vastleggen bevat de besturingselementen 
voor de Direct Capture functie. De vastgelegde gegevens worden opgeslagen in een PCAP Next 
Generation-bestand (.pcapng) met hardware gegenereerde pakkettijdstempels. 
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EtherTAP2 10-100M Technische gegevens 
Afmetingen, gewicht en montage 
Afmetingen B X D X H (mm) 
 
 
Gewicht 
 
 
DIN-rail 
 

52 x 130 x 120 (inclusief DIN-Rail clip; exclusief insteekbare 
connectoren zoals gemonteerd in installaties) 
 
440 gram (exclusief insteekbare connectoren, 
verpakkingsmateriaal) 
 
35 x 7,5 mm (IEC/EN 60715) 

Omgevingsomstandigheden 
Bereik gebruikstemperatuur 
Bewaar- en verzendtemperatuur 
Relatieve luchtvochtigheid 
Beschermingsgraad (IP) 
 

-20o tot +60o Celsius  
-20o tot +85° Celsius  
Max. 98%, niet-condenserend 
IP 20 (IEC/EN 60529, DIN 40 050) 

Stroomvoorziening 
Maximaal stroomverbruik 
 
Voeding via USB-poort 
 
 
Nominale voeding USB 
Stroomverbruik USB @5 VDC 
 
 
Nominale voeding Secundair 
Stroomverbruik Secundair @12 VDC 
 
 
 
Bescherming tegen omgekeerde 
polariteit 
Insteekbare voedingsconnector 
 
 
Kabeldiameter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Max. 2.6 W 
 
Ja 
Sluit de tweede voeding aan als de USB-voeding niet 
voldoende is. 
5 VDC 
Max. 520 mA bij 10 Mbit/s (volledig verkeer) 
Max. 450 mA bij 100 Mbit/s (volledig verkeer) 
 
12 tot 24 VDC 
Max. 220 mA bij 10 Mbit/s (volledig 
verkeer) 
Max. 190 mA bij 100 Mbit/s (volledig 
verkeer) 
Ja 
 
Pin - : 0 V 
Pin +: 12 tot 24 VDC 
Pin SH: Schild 
Max. AWG 14 (max. oppervlak 2.5 mm2) 
 

Installatie-opmerkingen: 
Het apparaat dient te worden gevoed met een juiste 
stroombron: 

• Voor Noord-Amerika dient de voeding te worden 
vermeld en te voldoen aan de vereisten voor 
klasse 2 

• Voor de rest van de wereld dient de voeding te 
voldoen aan de vereisten voor laagspanning-
stroombronnen, zoals gedefinieerd in IEC/EN 
60950-1 cl. 2.5 
 

Mogelijke voedingen: 
Phoenix STEP-PS-serie 

- 
+ 
SH 
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Traco power TCL-serie 
XP-power DNR120-480-serie 
 
 
 

Ethernet 
Connector ETH1 en ETH2 
Maximale kabellengte 
Verbindingssnelheid 
Netwerklink 
Netwerkvertraging 
 
 

RJ-45 
100 m 
10/100 Mbps 
Galvanisch gescheiden 
10Mbps: max. 6600 ns 
100Mbps: max. 660 ns 

USB-poorten 
Poorttype 
 

USB 3.0; Poorttype B 
 

LED's 
LED-voedingsindicator (1) 
 
USB-LED (2) 
 
 
 
 
Link/Activiteit LED's (3,4) 
 
 
 
Snelheid-LED's (5,6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan: Voeding OK 
 
Uit: Geen USB-kabel aangesloten 
Aan: USB-kabel en USB-voeding aangesloten 
Knipperend: Constante synchronisatie tussen systeemtijd 
en                hardware-tijdstempel. 
 
Aan: de Ethernet-poort is gekoppeld 
Knipperend: de poort is gekoppeld en heeft RX/TX-
activiteit (er passeert verkeer). 
 
LED5 Aan: In bedrijf op 100 Mbps. 
LED5 Knipperend: EtherTAP bezig met initialiseren. 
LED6 Aan: In bedrijf op 10 Mbps. 
LED6 Knipperend: EtherTAP-firmware beschadigd. 
LED5,6 Knipperend: EtherTAP is niet verbonden of 
probeert verbinding te maken. 
LED5,6 Afwisselend knipperend: EtherTAP kan geen 
gemeenschappelijke snelheid vinden tussen de 
aangesloten apparaten. 
 
 
 
 

Systeemvereisten 
Systeemtype en besturingssysteem Atlas, Atlas2 Plus; Linux 

 
PC: Dual Core-processor, 4 GB geheugen, USB 3.0-poort; 
Windows 7/8/10 (32-bits en 64-bits) 

Standaards en goedkeuringen 
CE 
 
 

EMC-richtlijn 2014/30/EU, klasse A 
RoHS Richtlijn 2011/65/EG: 
Emissie: CISPR32 
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FCC 
 

Immuniteit: CISPR35 
 
47 CFR 15 & ICES-003 (uitgave 6), klasse A 

 
EtherTAP2 1G Technische gegevens 
Afmetingen, gewicht en montage 
Afmetingen B X D X H (mm) 
 
 
Gewicht 
 
 
DIN-rail 
 

52 x 130 x 120 (inclusief DIN-Rail clip; exclusief insteekbare 
connectoren zoals gemonteerd in installaties) 
 
465 gram (exclusief insteekbare connectoren, 
verpakkingsmateriaal) 
 
35 x 7,5 mm (IEC/EN 60715) 

Omgevingsomstandigheden 
Bereik gebruikstemperatuur 
Bewaar- en verzendtemperatuur 
Relatieve luchtvochtigheid 
Beschermingsgraad (IP) 
 

-20o tot +60o Celsius  
-20o tot +85° Celsius  
Max. 98%, niet-condenserend 
IP 20 (IEC/EN 60529, DIN 40 050) 

Stroomvoorziening 
Maximaal stroomverbruik 
 
Voeding via USB-poort 
 
 
 
 
 
Nominale voeding USB 
Stroomverbruik USB @5 VDC 
 
 
 
Nominale voeding POWER 1-2 
Stroomverbruik POWER 1-2 @12 VDC 
 
 
Bescherming tegen omgekeerde 
polariteit 
Insteekbare voedingsconnector 
 
 
Kabeldiameter 
 
 
 
 
 

Max. 3 W 
 
Ja 
Sluit voeding POW1 en/of POW2 aan, als de USB-voeding 
niet voldoende is. 
Door het loskoppelen van de USB 3.0-kabel worden ook de 
aangesloten Ethernet-kabels voor 1-2 seconden 
onderbroken. 
5 VDC 
Max. 520 mA bij 10 Mbps (volledig verkeer) 
Max. 450 mA bij 100 Mbps (volledig verkeer) 
Max. 600 mA bij 1000 Mbps (volledig verkeer) 
 
12 tot 24 VDC 
Max. 220 mA bij 10 Mpbs (volledig verkeer) 
Max. 190 mA bij 100 Mbps (volledig verkeer) 
Max. 250 mA bij 1000 Mbps (volledig verkeer) 
Ja 
 
Pin - : 0 V 
Pin +: 12 tot 24 VDC 
Pin SH: Schild 
Max. AWG 14 (max. oppervlak 2.5 mm2) 
 
Installatie-opmerkingen: 
Het apparaat dient te worden gevoed met een juiste 
stroombron: 

• Voor Noord-Amerika dient de voeding te worden 
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vermeld en te voldoen aan de vereisten voor 
klasse 2 

• Voor de rest van de wereld dient de voeding te 
voldoen aan de vereisten voor laagspanning-
stroombronnen, zoals gedefinieerd in IEC/EN 
60950-1 cl. 2.5 

 
Mogelijke voedingen: 
Phoenix STEP-PS-serie 
Traco power TCL-serie 
XP-power DNR120-480-serie 

Ethernet 
Connector ETH1 en ETH2 
Maximale kabellengte 
Verbindingssnelheid 
Netwerklink 
Netwerkvertraging 
 
 
 

RJ-45 
100 m 
10/100/1000 Mbps 
Galvanisch gescheiden 
10 Mbps: max. 7600 ± 25 ns  
100 Mbps: max. 720 ± 24 ns 
1000 Mbps: max. 380 ± 8 ns 

USB-poorten 
Poorttype 
 

USB 3.0; Poorttype B 
 

LED's 
LED-voedingsindicator (1) 
 
USB-LED (2) 
 
 
 
 
Link/Activiteit LED's (3,4) 
 
 
 
Snelheid-LED's (5,6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan: Voeding OK 
 
Uit: Geen USB-kabel aangesloten 
Aan: USB-kabel en USB-voeding aangesloten 
Knipperend: Constante synchronisatie tussen systeemtijd 
en                hardware-tijdstempel. 
 
Aan: de Ethernet-poort is gekoppeld 
Knipperend: de poort is gekoppeld en heeft RX/TX-
activiteit (er passeert verkeer). 
 
LED5 Aan: In bedrijf op 100 Mbps. 
LED6 Aan: In bedrijf op 10 Mbps. 
LED5,6 Aan: In bedrijf op 1000 Mbps. 
LED5,6 Knipperend: EtherTAP is niet verbonden of 
probeert verbinding te maken. 
LED5,6 Afwisselend knipperend: EtherTAP kan geen 
gemeenschappelijke snelheid vinden tussen de 
aangesloten apparaten. 
 
 
 
 
 
 

Systeemvereisten 
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Systeemtype en besturingssysteem Atlas, Atlas2 Plus; Linux 
 
PC: Dual Core-processor, 4 GB geheugen, USB 3.0-poort; 
Windows 7/8/10 (32-bits en 64-bits) 

Standaards en goedkeuringen 
CE 
 
 
 
FCC 

EMC-richtlijn 2014/30/EU, klasse A 
RoHS Richtlijn 2011/65/EG: 
Emissie: CISPR32 
Immuniteit: CISPR35 
47 CFR 15 & ICES-003 (uitgave 6), klasse A 
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4. Notities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 


