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Versienummer: 4.         Concept / definitief
Documentlocatie: CinDocu / www.cinnovate.nl/support  CKP 300001

Cinnovate is een product van DEA bv en een geregistreerde merknaam. DEA bv heeft de informatie in 
deze handleiding met veel zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat be-
paalde informatie incorrect en/of incompleet is. Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor schade 
die ontstaat uit direct of indirect gebruik van deze handleiding. Tevens behoudt DEA bv te allen tijde 
het recht om zonder voorafgaande berichtgeving wijzigingen in deze handleiding aan te brengen. Alle 
inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan DEA bv. 

Op al onze leveringen van goederen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing 
zoals gedeponeerd bij de KvK te Lelystad, inschrijfnummer 39046783.

Controleer voor gebruik van de handleiding altijd eerst www.cinnovate.nl/support voor de meest recen-
te versie.
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1  21-03-2017 Aanvullingen concept versie    R. Attevelt
2  15-06-2017 Definitieve eerste versie vrijgave    R. Attevelt
3  16-10-2017 Aansluitingen toegevoegd     R. Attevelt
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    diverse specificaties toegevoegd
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Productbeschrijving

4.

De MP-Switch (CKP 300001) is een netwerkswitch met 4 100 mb netwerkpoorten. De MP-Switch 
ondersteunt daarnaast nog diverse andere netwerken en protocollen. Vandaar de naam M(ulti) 
P(rotocol)-Switch.

De handige webinterface maakt het mogelijk de MP-Switch snel en eenvoudig te  
configureren voor diverse toepassingen. Zo kan de MP-Switch worden ingezet als  
toegangscontrole systeem, dwaaldetectie baken, MiVa alarm module, domotica aansturing 
module en nog veel meer. Voor het integreren van de MP-Switch in complexe systemen is 
deze geschikt om te communiceren met de diverse beheer interfaces die Cinnovate beschik-
baar heeft.

De MP-Switch wordt geleverd in een handige  
behuizing die ook prima in het zicht geplaatst 
kan worden. Daarbij biedt de behuizing ook 
nog ruimte voor het plaatsen van diverse  
uitbreidingsmodules.

De MP-Switch is een multifunctioneel apparaat  
dat breed inzetbaar is voor verschillende  
toepassingen. 



Functionaliteiten overzicht

Vereisten

5.

De MP-Switch is een multifunctioneel apparaat dat voor verschillende toepassingen kan  
worden ingezet. In het onderstaande overzicht staan deze toepassingen weergegeven. Het 
is overigens niet zo dat de MP-Switch alle toepassingen gelijktijdig kan uitvoeren. Er zijn een 
aantal basis functionaliteiten die altijd door elkaar gebruikt kunnen worden:

* 100 mb netwerk switch met 4 poorten.
* Cinnovate RFID toegangscontrole reader.
* MiVa oproep unit.
* Domotica module.

Van de onderstaande functionaliteiten kan er maar 1 worden toegepast bovenop de bovenge-
noemde basis functionaliteiten:

* Dwaaldetectie Baken.
* RF Baken.
* Weersensor koppelmodule.

Omgeving:   Stof-, vocht- en trillingvrij.
Temperatuur bereik:  min 0° max +50°.
Energieklasse:  A.
Spanning:   12VDC 1,5 amp.
Stroomvoorziening:  10 volt - 18 volt DC, 1,5 ampère op 2,1mm adapter plug.
    12 volt - 18 volt DC, 1,5 ampère op RS485 bus connector.
    POE+ 802.3at Type 2 (25,5W) op rechter Cat5e connector.
Netwerk:   MP-Switch middels minimaal een Cat5e kabel aansluiten op een 
    gecertificeerd IP-netwerk; minimaal 100 mb data overdracht.
Montage:   Zie installatie handleiding.

De Cinnovate MP-Switch  voldoet aan alle vereisten op het gebied Europese richtlijnen 93/465/
EEG (CE).



Software

Hardware

6.

POE-PSE:   De MP-Switch dient zelf gevoed te worden via POE+ om deze 
    functie te gebruiken. Te verdelen stroombudget 20W op drie 
    poorten.
Potentiaal vrije uitgangen:  30VDC, 1A / 125VAC, 0.3A Mogelijkheid om 12vdc op het P-
    contact te zetten van uit de MP-Switch, max 100mA
Digitale ingangen:   0 -12 volt
Interface 1:    100BASE-TX (100mbit, 4 poorten)
Interface 2:   RS232 (RX, TX en ground) met tri-state optie SUB-D9 male. 
Interface 3:   RFID Antenne aansluiting
Interface 4:   2x I/O aansluiting met individuele contacten (ingang) en simultaan  
    schakelende relais contacten (NO en NC).

Afmetingen PCB:  80 x 120mm
PCB versie:   3.02a
Afmetingen behuizing: 205 x 205 x 45 mm
Behuizing:   IP40

Cinnovate bootloader: 1.11.3213
Cinnovate Firmware: MPSW_ADV_1.16.3395

Zowel bootloader als firmware kunnen op de hardware generatie 2 als 3 werken.

Het besturingssysteem van de MP-Switch is op Linux gebaseerd en behoeft geen licenties.



Compatibiliteit

Documentatie

7.

Voor dit product zijn de onderstaande documenten beschikbaar:
* Productsheet MP-Switch
* Installatiehandleiding MP-Switch (nog niet beschikbaar)
* Gebruikershandleiding MP-Switch (nog niet beschikbaar)
* Release notes

Voor de meest recente documentatie verwijzen wij u naar onze website: www.cinnovate.nl/
support.

De MP-Switch is compatible met onderstaande apparaten en of software.

* Cinnovate BLE RN4020
* Cinnovate Orion-Tranceiver *1
 • Curatech
 • Visonic
 • Orion Actor
* Cinnovate RFID tag/kaart reader (antenne)
* Potentiaalvrije deurslot uitgang
* 4-in-4-uit uitbreidingsmodule
* 4 digitale ingangen (0-12volt)
* 2 potentiaal vrije uitgangen
* Thies Clima, Clima Sensor D
* Frosch dwaaldetectie
* DEANET (RS485)
* Cinnovate Careserver


