
Kontroler Bezprzewodowych Punktów
Dostępowych AP
Zarządzanie Maksymalnie 200 Punktami Dostępowymi,
Wbudowany Router z Jednym Portem WAN, Rackowy 19"
Part No.: 525749
EAN-13: 0766623525749 | UPC: 766623525749

Features:

 Umożliwia wygodne zarządzanie maksymalnie 200 punktami
dostępowymi (AP) z jednego zcentralizowanego kontrolera
 Kompatybilny z Bezprzewodowym Dwuzakresowym Access Pointem i
Routerem AC1300 Gigabit PoE Wewnętrznym (Model #525831)
 Umożliwia sprawdzenie statusu podłączonych AP i klientów
 24 godzinny monitoring ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym
 Umożliwia zarządzanie punktami dostępowymi poprzez opcje
aktualizacji, restartu, resetu, konfiguracji oraz usunięciu opcji
 Umożliwia stworzenie indywidualnego szablonu konfiguracji, który
można zastosować do kilku punktów dostępowych w konfiguracji
wsadowej
 Obsługa funkcjonalności routera z jednym portem WAN Gigabit
 Obsługa funkcjonalności przełącznika z czterema portami LAN Gigabit
 Port USB 2.0 do zastosowania w aplikacjach serwera FTP
 Obsługa VPN serwer oraz klient
 Możliwość upgrade'u oprogramowania
 Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Obsługiwane Standardy
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
• IEEE 802.3i (10BASE-T)
• IEEE 802.3ab (Skrętka Gigabit Ethernet)

Parametry Techniczne
• Chipset: MediaTek MT7621
• Port LAN: 4x RJ45 10/100/1000 Mbps
• Port WAN: 1x RJ45 10/100/1000 Mbps
• Port USB: 1x USB-A, port zapisu/odczytu konfiguracji oraz aktualizacji
oprogramowania
• Pamięć flash: 16 MB
• Pamięć RAM: 256 MB DDR3
• Certyfikaty: FCC Class A, CE, RoHS
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Zarządzanie Punktem Dostępowym
• Status
• Ruch sieciowy
• Włączenie / Wyłączenie
• Aktualizacja
• Restart
• Przywrócenie ustawień fabrycznych
• Tworzenie szablonu konfiguracyjnego
• Konfiguracja VPN serwer oraz klient
• Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Konfiguracja systemowa
• Zapis/Odczyt konfiguracji
• Możliwość aktualizacji firmware'u
• Serwer NTP
• SSH
• Konfiguracja praw użytkownika
• Logi systemowe

Router:
• Obsługiwane typy połączeń WAN:
  - PPPoE
  - DHCP
  - Statyczne IP
  - PPTP
  - L2TP
• Inne opcje routera:
  - IPv6
  - QoS
  - DDNS
  - TFTP
  - UPNP
• Firewall:
  - Filtrowanie Port/URL/MAC
  - DMZ (strefa zdemilitaryzowana)
  - Przekierowanie portów
  - Filtr MAC
  - Filtr URL
  - Filtr usług sieciowych

Diody Sygnalizacyjne
• PWR (zasilanie)
• SYS (system)
• USB
• Link/Aktywność dla każdego portu

Przyciski:
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• Reset

Zasilanie
• Napięcie wejściowe: 100 - 240V AC, 50/60 Hz

Parametry Fizyczne
• Metalowa obudowa
• Wymiary: 208 (dł.) x 440 (szer.) x 44 (wys.) mm
• Waga: 1.7 kg
• Temperatura pracy: 0° - 40°C
• Wilgotność pracy: 10 – 90% RH, bez kondensacji
• Temperatura magazynowania: -40 - 70°C (-40 - 158°F)

Zawartość Opakowania
• Kontroler Bezprzewodowych Punktów Dostępowych AP
• Kabel zasilający
• Instrukcja użytkowania
• Uchwyty rackowe 19"
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