
Conheça o Roteadores RV042 e RV042G VPN 
Objetivo
 

O RV042 é um VPN Router MACILENTO duplo da série RV0XX. O RV042G é a versão
melhorada do RV042 que apoia umas velocidades e uma taxa de transferência mais altas
do IPSec VPN. Ambos fornecem um seguro, alto desempenho, Conectividade fixada.
Podem igualmente fornecer uma conexão com o Internet alternativa que assegure seguro e
param não a Conectividade mesmo se a primeira conexão com o Internet falha. Uma
segunda conexão com o Internet pode igualmente aumentar o tráfego da largura de banda e
da carga elevada da separação.
 
Este artigo explica as características e as especificações do Roteadores RV042 e RV042G
VPN.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV042 
• RV042G
  

Versão de software
 

• v4.2.2.08
  

Características RV042
 

• Apoios duas portas rápidas de WAN dos Ethernet.
 
• Apoios quatro portas rápidas do LAN de Ethernet.
 
• Usa um 12V, o adaptador de energia 1A.
 
• Apoia o SNMPv1 e o v2c SNMP.
 
• Apoia conexões de VPN 5 PPTP.
 
• Apoia conexões do IPSec VPN dos 50 pés.
 
• Apoios 12,000 conexões simultâneas.
 
• A transmissão do IPSec VPN é 59Mbps.
 
• Tem um interruptor da quatro-porta 10/100.
 
• Um máximo de regras do acesso dos 50 pés pode ser configurado.
 
• Apoia uma taxa de transferência do máximo NAT de 100 Mbps.
 
• Apoia um máximo da porta 30 que provoca regras.
 
• Apoia um máximo de 30 regras da transmissão da porta.
 



• Método de criptografia dos usos DES, 3DES, do AES-128, do AES-192 e do AES-256.
 
• Método de autenticação MD5 e SHA1 dos usos.
 
• Gateway para gateway dos apoios e túneis de IPsec do cliente-à-gateway.
 
• O backup do link e o equilíbrio espertos da carga são possíveis.
 
• Apoios lineares e Muito--Um ao NAT. 
 
• Apoios PPTP, L2TP e transmissão do IPSec VPN.
 
• Assistente de configuração que simplifica a instalação inicial.
  

Características RV042G
 

• Apoios duas portas GbE WAN.
 
• Apoios quatro portas de LAN GbE.
 
• Usa um 12V, o adaptador de energia 1A.
 
• Apoia o SNMPv1 e o v2c SNMP.
 
• Apoia conexões de VPN 5 PPTP.
 
• Apoia conexões do IPSec VPN dos 50 pés.
 
• Apoios 12,000 conexões simultâneas.
 
• A transmissão do IPSec VPN é 75Mbps.
 
• Tem um interruptor da quatro-porta 10/100.
 
• Um máximo de regras do acesso dos 50 pés pode ser configurado.
 
• Apoia uma taxa de transferência do máximo NAT de 800 Mbps.
 
• Apoia um máximo da porta 30 que provoca regras.
 
• Apoia um máximo de 30 regras da transmissão da porta.
 
• Método de criptografia dos usos DES, 3DES, do AES-128, do AES-192 e do AES-256.
 
• Método de autenticação MD5 e SHA1 dos usos.
 
• Gateway para gateway dos apoios e túneis de IPsec do cliente-à-gateway.
 
• O backup do link e o equilíbrio espertos da carga são possíveis.
 
• Apoios lineares e Muito--Um ao NAT. 
 
• Apoios PPTP, L2TP e transmissão do IPSec VPN.
 
• Assistente de configuração que simplifica a instalação.
  



Características e identificação claras das portas no
RV042/RV042G
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