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Doel
 

WAP361 Wireless-AC/N access point voor wandplaatmontage met dubbele radio en PoE
kan binnenshuis op een muur of aansluitingsdoos worden gemonteerd. Het doel van dit
document is om de montageopties en functies van WAP361 aan te tonen en te begrijpen.
 
Bekijk onderstaande video voor een demonstratie van WAP361-opties voor binnenmontage:
 

 
Toepasselijke apparaten
 

 

WAP361●

WAP361-montage voor buitengebruik

Montageset

De volgende artikelen zijn meegeleverd in de WAP361-montageset:

WAP361-montagebeugel●

(2) M3,5-schroeven●



(2) M3-P0,5-schroeven●

Torque Wfrans●

wandmontage

Als u de WAP361 rechtstreeks op een muur wilt installeren, verwijdert u de wandplaat en de
aangesloten kabels. Verwijder eerst de tags aan de boven- en onderkant van het
wandplaatje en laat de schroeven achter de tags zien. Schroef het bord vervolgens uit de
muur en ontkoppel de Ethernet-kabels uit de plaat.

Sluit vervolgens de montagebeugel aan op de muur door de schroeven van M3.5 in de
montageset te gebruiken. Nadat u de beugel aan de muur hebt bevestigd, monteert u
WAP361 op de beugel. Sluit de kabels vervolgens aan op de WAP361 en bevestig de M3
P0.5-beveiligingsschroef aan op de bovenkant van WAP361 met de koppelmoersleutel.

Band voor Junction-box

Als u de WAP361 op een kruisvakje wilt installeren, bevestigt u eerst de montagebeugel op
het aansluitingsvenster met de schroeven M3.5. Nadat u de montagebeugel aan het
aansluitingsvakje hebt vastgemaakt, sluit u de kabels aan op WAP361 en koppelt u het
apparaat aan de beugel. Plaats ten slotte de M3 P0.5 veiligheidsschroef door het gat boven
op WAP361 en draai deze vast met een koppelmoersleutel.

Conclusie

Om consistente dekking te bieden voor een locatie in de deur, kan WAP361 op een muur of
aansluitingsdoos binnen het gebied worden bevestigd. Met de juiste gereedschappen en
montageset kan een van de opties snel en eenvoudig worden bereikt.


	WAP361 montage-opties voor binnengebruik
	Inhoud
	Doel
	Toepasselijke apparaten
	WAP361-montage voor buitengebruik
	Montageset
	wandmontage
	Band voor Junction-box

	Conclusie


