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Conheça WAP150 o ponto de acesso de rádio
duplo do Sem fio AC/N com PoE 

 
Introdução
 

O ponto de acesso de rádio duplo de Cisco WAP150 Wireless-AC/N com PoE fornece uma
maneira simples, eficaz na redução de custos de estender uma rede Wireless mais segura,
mais de capacidade elevada a seus empregados e convidados assim que podem ficar
conectados em qualquer lugar no escritório. Esta solução flexível deixa-o conectar dúzias
dos empregados, e pode-a ser escalada para acomodar usuários adicionais e necessidades
de negócio em mudança.
 
Este artigo aponta mostrar as características do ponto de acesso de rádio duplo WAP150
Wireless-AC/N com PoE.
  

Características do produto
 
O rádio simultâneo da duplo-faixa apoia até o 1.2 Gbps para a capacidade e a cobertura
aumentadas
A única instalação do ponto (SP), uma tecnologia do controlador-menos, simplifica o
desenvolvimento e o Gerenciamento dos pontos de acesso múltiplo, sem exigir o hardware
adicional
A interface de LAN do Gigabit Ethernet permite um uplink de alta velocidade à rede ligada
com fio
A segurança robusta, incluindo o WPA2, o 802.1X com autenticação segura do server do
usuário de discagem de entrada do Acesso remoto (RAIO), e a detecção desonesto do
Access point, ajudas protegem a informação sensível do negócio
Os suportes de recurso portais prisioneiros fixam-se altamente, acesso personalizado do
convidado com direitos múltiplos e papéis
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A instalação simples e uma configuração e um assistente com base na Web intuitivos podem
permitir o desenvolvimento e a instalação rápidos, simples nos minutos
O apoio para a potência sobre o dispositivo posto dos Ethernet (PoE) (paládio) pode permitir
a instalação fácil sem fiação adicional cara
Alise o projeto com as Antenas internas múltiplas
A montagem versátil pode permitir a instalação em um teto, em uma parede, ou em um
desktop
O Qualidade de Serviço (QoS) Inteligente dá a prioridade ao tráfego de rede para ajudar a
manter aplicativos da rede crítica ser executado no desempenho superior
O modo do bridge de grupo de trabalho deixa-o expandir sua rede sem fio conectando a uma
segunda rede Ethernet
O apoio para o IPv6 deixa-o distribuir os aplicativos de rede de comunicação e os sistemas
operacionais futuros sem as elevações caras
A garantia de hardware da vida limitada fornece a paz de espírito
  
Opiniões do produto
 
Vista superior
 

Na parte superior do dispositivo, Cisco text e o logotipo pode ser considerado assim como o
LED de sistema. Esta luz pode ser verde ou ambarina e firmar-se ou piscando, segundo que
estado o dispositivo está.
 

  
Visualização inferior
 

Na parte inferior, a etiqueta pode ser considerada mostrar alguma informação sobre o
dispositivo tal como o número de modelo exato com a descrição do dispositivo, as
especificações de energia, o número de série, o MAC address e assim por diante.
 



  
Vista traseira
 

O entalhe do fechamento de Kensington, os botões da restauração, e da potência são
ficados situado na parte traseira do dispositivo. O LAN PoE e a porta de energia pode
igualmente ser visto na parte traseira.
 

  
Conteúdos do pacote
 

a)  b) 
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c)  d) 
 
a) WAP150 Wireless-AC/N Dual ponto de acesso de rádio com PoE
 
b) Adaptador de energia 12 V1.5A
 
c) Guia de início rápido
 
d) Cabo da rede Ethernet
  

Requisitos mínimos
 
Um interruptor ou um roteador que tenham o apoio PoE, o adaptador do injetor PoE, ou das
energias AC
navegador da Web Java-permitido para a configuração com base na Web
  
Configurações padrão
 

 
Detalhes técnicos
 
LED de sistema
 

Este diodo emissor de luz indica o estado do dispositivo segundo que estado está.
 

 
VERDE
 

FORA DE – Sistema FORA
Contínuo – O sistema está LIGADA e apronta-se
Piscar – Carreg/sistema de auto-teste ou adquirindo o endereço IP de Um ou Mais Servidores

Parâmetro Valor padrão
Nome de usuário cisco
Senha cisco
Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT LAN

Endereço de DHCP atribuído
pelo server

IP da reserva LAN 192.168.1.245
Máscara da sub-rede 255.255.255.0
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Cisco ICM NT
 

ÂMBAR
 

Piscar – detecte o hardware falhado
  
Botão reset
 

O botão reset é usado para recarregar ou restaurar o WAP com um pino ou um
grampeador.
 

  
Porta LAN PoE e diodo emissor de luz
 

A porta ou a porta Ethernet LAN PoE são a porta onde você conecta o roteador ou o
interruptor PoE.
 

 
LED verde — Localizado na esquerda da porta. A luz vai com calma quando um link entre a
porta correspondente e o outro dispositivo é detectado. A luz pisca quando a porta está
passando o tráfego.
LED âmbar — Localizado no direito da porta. A luz vai com calma quando a potência está
sendo fornecida a um dispositivo anexado à porta correspondente.
  
Botão da potência
 

O botão da potência precisa de ser ligado para que o WAP receba a potência caso que é
conectado a um roteador NON-PoE ou a um interruptor.
 

  
Porta de energia
 

A porta de energia conecta o WAP à tomada usando o cabo de alimentação fornecido caso
que o WAP é conectado a um roteador NON-PoE ou a um interruptor.
 



 
Nota: Para saber mais sobre o produto e as especificações de hardware do WAP150
Wireless-AC/N Dual ponto de acesso de rádio com PoE, clicam aqui.
  

Índices relacionados
 

Configuração do assistente de configuração no Access point WAP150 e WAP351
 
Perguntas mais frequentes dos pontos de acesso Wireless
 
Montagem da parede o Access point WAP150
 
 
 
 
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5179
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5048
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5305
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5196
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