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DualGig-02 Ethernet over Coax adapter

Installatie instructies
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Wat vindt u in de doos*?

DualGig-02 MoCA® adapter

DualGig-02 voedingsadapter

F-female/IEC-female adapter

F-male/IEC-male adapter

F-male/F-male aansluitsnoer

Netwerkkabel

* Werkelijke producten kunnen verschillen van getoonde beelden, functioneel zijn ze gelijk
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Product in beeld

Kabeltelevisie + MoCA signaal in/uit

Kabeltelevisie in/uit

2x Gbit Ethernet aansluitingen
Reset knop

Aan/uit knop

5V Volt voeding

IP adres DualGig-02
default inloggegevens
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Ethernet in
(vanaf kabelmodem of router)

2x Gbit Ethernet uit

Kabeltelevisie in

Kabeltelevisie+MoCA®

Kabeltelevisie+MoCA®

Kabeltelevisie uit

Ethernet uit

Aansluiten van de MoCA® adapter
De MoCA® adapter kan zowel bij het kabelmodem (of router) als bij de 
netwerkapparaten aangesloten worden. Hier een principeschema:

1. (bij het kabelmodem of de router) Sluit een van de LAN poorten aan op de 
LAN-1 poort van de DualGig-02 adapter. 

2. Let op, plaats de MoCA® adapter min. 50 cm van het kablemodem om 
mogelijke instraling te vermijden.

3. Sluit de coaxkabel die naar de aansluiting(en) in de woning gaat aan op 
de ‘Cable IN’ connector.

4. (enkel voor Ziggo abonnees) Sluit de coaxkabel die vanaf het abonnee 
overname punt komt aan op de ‘TV OUT’ connector.

5. Sluit in de woning de aankomende coaxkabel op DualGig-02 ‘Cable IN’ 
connector aan.

6. (enkel voor Ziggo abonnees) Sluit de televisie of mediabox op de “TV 
OUT’ connector aan.

7. Sluit een of twee netwerkapparaten op de Gbit Ethernetpoorten aan.
8. Sluit de voedingsadapter aan, druk de aan/uit knop in.

Opmerkingen:
• In een netwerk kunnen maximaal 16 adapters gemonteerd worden
• Gebruikt u een coaxversterker? Sluit dan de adapter achter de 

coaxversterker aan, niet ervoor.
• Vermijd het gebruik van multitaps in uw coaxnetwerk (een multitap 

verdeelt het aangesloten signaal naar aansluitingen met hoge, oplopende, 
dempingen).

• Vermijd de toepassing van zg. doorlus aansluitdozen op de plaats waar de 
adapter op aangesloten moet worden.
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Aansluiten van de MoCA® adapter

Ethernet in
(vanaf kabelmodem of router)

2x Gbit Ethernet uit

Kabeltelevisie in

Kabeltelevisie+MoCA®

Kabeltelevisie+MoCA®

Kabeltelevisie uit

Ethernet uit

Ethernet in
(vanaf kabelmodem of router)

2x Gbit Ethernet uit

Kabeltelevisie in

Kabeltelevisie+MoCA®

Kabeltelevisie+MoCA®

Kabeltelevisie uit

Ethernet uit

Kabeltelevisie uit

2x Gbit Ethernet uit

tweevoudige verdeler

2x Gbit Ethernet uit

Kabeltelevisie in

Kabeltelevisie uit

Kabeltelevisie+MoCA®

Kabeltelevisie uit

Kabeltelevisie+MoCA®

Kabeltelevisie uit

Kabeltelevisie+MoCA®

Ethernet in
(vanaf kabelmodem of router)

Ethernet uit

Kabelmodem

Kabeltelevisie uit

2x Gbit Ethernet uit

2x Gbit Ethernet uit
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Instellen van de MoCA® adapter
De aansluiting van de  DualGig-02 MoCA® adapter is ‘plug&play’, na het 
aansluiten van de adapters zijn er verder geen extra instellingen in de adapter 
noodzakelijk om de Gbit verbinding tussen de adapters tot stand te brengen.

In het menu van de adapter zijn een aantal instellingen aan te passen. 

Openen van het menu
De adapter heeft een eigen IP adres (192.168.144.20). Om via uw computer 
in het menu van de adapter te komen, dient uw computer in hetzelfde z.g. 
domein te werken (192.168.144.xx). Pas dan ‘ziet’ uw computer de adapter en 
kunt u in het menu komen.
Voor instructies hoe u uw computer in het juiste domein brengt verwijzen we 
naar de instructies voor uw PC of MAC computer.
Let op, op het moment dat u het domein aangepast heeft, valt de verbinding 
tussen uw computer en uw modem weg. Dat herstelt zich weer als u het 
domein terugzet in haar oorspronkelijke domein (handmatig of via DHCP).

1. Koppel de coaxkabel los van de ‘Cable-IN’ connector.
2. Sluit de adapter op uw computer via een netwerkkabel aan.
3. Verander het IP adres van uw computer naar 192.168.144.100.
4. Typ in de adresbalk van uw browser het IP adres van de DualGig-02 

adapter (deze staat vermeld op de achterkant van (bv. 192.168.144.20)
5. Er opent zich een scherm waarin het wachtwoord en logincode gevraagd 

worden, deze staan op de achterzijde van de DualGig-02 adapter (vanuit 
de fabriek is dat admin resp. 12345).

6. Druk op log in.
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MoCA Setup
U kunt hier het volgende instellen:
1. Network Search Enabled. Als de box aangevinkt is, kan de adapter ook 

andere adapters in het netwerk vinden en zelf gevonden worden. Default: 
aangevinkt.

2. LOF (lowest frequency). Deze is door de leverancier ingesteld op 
1350 MHz. Let op! Als u de adapter reset of terugbrengt naar de 
fabrieksinstellingen wordt de LOF 1125 MHz. 

3. Instellen van de LOF: kies de LOF, klik op Save en Reboot de MoCA® 
adapter. Om de LOF effectief te maken in het netwerk dienen alle MoCA® 
adapters dezelfde LOF te hebben.

4. Tx Power. Het zendvermogen van de MoCA® adapter. Default: stand 10 (2 
dBm).

5. Beacon Power Level. Het signaalvermogen dat de MoCA® adapter 
uitzendt om met andere MoCA® adapters in het netwerk contact te maken.

Instellen van de MoCA® adapter
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Device Setup
U kunt hier het volgende instellen:
1. IP Address, Netmask, Gateway. Default is het IP adres 192.168.144.20. 

U kunt dit IP adres aanpassen zodat de adapter in een ander domein kan 
werken of in het bestaande domein een ander IP adres krijgt. Ook het 
netwerkmasker en de Gateway kan aangepast worden. 

2. MoCA Telnet.  Wij adviseren u de default waarde ‘Enable’ niet aan te 
passen. 

Instellen van de MoCA® adapter
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Security
U kunt hier het volgende instellen:
1. Old Password, New Password, Confirm Password. De default login 

gegevens staan achterop de adapter. U kunt hier die gegevens 
aanpassen.  

2. D-Ext. Door Security En aan te vinken kunt u hier het password van 
de adapter in het netwerk aanpassen. Pas op! Enkel als de adapters 
hetzelfde password hebben kunnen ze in het netwerk met elkaar 
communiceren. Wij adviseren u het password niet aan te passen.

Instellen van de MoCA® adapter
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Device Status
U kunt hier zien wat de status van de adapter is en de kwaliteit van het aantal 
verzonden en ontvangen databits.

PHY Rates
U kunt hier zien wat de datasnelheden zijn tussen alle adapters in het 
netwerk. De snelheid wordt op de zg. physical layer gemeten.

Instellen van de MoCA® adapter
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Upgrade
Indien er een nieuwe software is, dient u die eerst naar uw computer te down-
loaden, alvorens via ‘Kies bestand’ naar de adapter te uploaden. Klik daarna 
op ‘Upgrade’ en reboot de adapter. 

Reset
Na iedere aanpassing in het menu dient u op ‘safe’ te klikken, maar de aan-
passing wordt pas effectief als u daarna de adapter ‘Reboot’. U kunt hier ook 
de fabrieksinstellingen terugzetten door op ‘Restore Defaults’ te klikken.

Instellen van de MoCA® adapter



Instructiehandleiding DualGig-02 20180207 12

Technische gegevens*) 
Basis informatie Technische standaard MoCA 2.0

Chipset EN2850, Maxlinear
Netwerknodes 16 maximaal

Communicatie Modulatie OFDMA
Sub-carrier aantal 512
Sub-bandbreedte BPSK, QPSK, 8QAM, 

16QAM, 32QAM, 64QAM, 
128QAM, 256QAM, 
512QAM, 1024QAM

MAC laag protocol TDMA/TDD
RF RF band / Kanaalbreedte 1125-1675 MHz / 100 MHz

Kanaalbreedte 100 MHz
Up/down in de RF-band Gebundeld, 100 MHz band-

breedte
Standaard kanaal bij 
uitlevering

1350-1450 MHz

Kanaal fabrieksinstelling 1125-1225 MHz
Maximaal zendvermogen + 3dBm (+2 dBm typical)
Ontvangstgevoeligheid - 70 dBm
Doorgangsdemping < 2 dB
Cable-IN 5-1675 MHz
TV OUT 5-1002 MHz
PHY snelheid, max. 630 Mbps

Vertraging 5 msec max. (typical 3 msec)
Interface RF interface F-female, 75 ohm

Data interface 2xRJ45, 1000Base-Tx Ether-
net

Voeding DC 5Volt/1 Amp
Vermogen < 5 Watt

Afmetingen 129*80*32 mm (LxBxH)
Gewicht < 1 kg
Temperatuur -10 - +45 oC
Vochtigheid 5% - 90% zonder condens

* Specificaties volgens opgave fabrikant, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden


