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Conheça o Access point duplo do Desktop da
faixa WAP125 Wireless-AC/N com PoE 

 
Introdução
 

O Access point duplo do Desktop da faixa WAP125 Wireless-AC/N com PoE é a adição a
mais nova à lista de pontos de acesso Wireless de Cisco. O WAP125 usa o rádio
simultâneo da duplo-faixa para a capacidade melhorada da cobertura e do usuário. As
interfaces de LAN do Gigabit Ethernet com a potência sobre os Ethernet (PoE) facilitam a
instalação flexível e reduzem-se cabografar e prender custos.
 
Para fornecer o convidado altamente seguro alcance aos visitantes e outros usuários,
WAP125 apoiam um portal prisioneiro com opções da autenticação múltipla e a capacidade
configurar direitos, papéis, e largura de banda. Configurar um conjunto de WAP para
vaguear sem emenda dentro de um terreno e controle-os através de um único endereço IP
de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.
 
Este artigo introdu-lo ao Access point duplo do Desktop da faixa WAP125 Wireless-AC/N
com PoE.
  

Características do produto
 

A única instalação do ponto, uma tecnologia do controlador-menos, simplifica o
desenvolvimento e o Gerenciamento dos pontos de acesso múltiplo sem exigir o hardware
adicional
Porta de Ethernet Gigabit de capacidade elevada, permitindo grandes transferências de
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arquivo e usuários múltiplos.
Antenas internas múltiplas
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 apoio para o IPv6 deixa-o distribuir os aplicativos de rede de comunicação e os sistemas
operacionais futuros sem as elevações caras.
A instalação simples e utilidade com base na Web intuitiva
Suporte de gerenciamento de rede de FindIT
Represente o desenvolvimento fácil do desktop do WAP
  

Conteúdos do pacote
 

a.)   B.) 
 

c.)  D.)
 

 
 
o A.) WAP125 Wireless-AC/N Dual Access point do Desktop da faixa com cabo do Ethernet
PoE
 
cabo do Ethernet B.)
 
c.) que obtém o guia começado
 
adaptador de energia D.)
  

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
 

Opiniões do produto
 
Opinião do painel dianteiro
 

O painel dianteiro mostra o logotipo Cisco e o diodo emissor de luz da Multi-função.
 

  
Opinião do painel traseiro
 

O painel traseiro mostra o botão reset, porta do adaptador de energia 12VDC 2.5A, porta de
LAN com potência sobre o botão dos Ethernet, da potência, e o entalhe do fechamento de
Kensington.
 

Parâmetro Valor padrão
Nome de usuário cisco
Senha cisco
Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT
LAN 192.168.1.1

IP da reserva LAN 192.168.1.245
Máscara da sub-rede 255.255.255.0

 



  
Opinião de painel inferior
 

No painel inferior, a etiqueta que mostram 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 a outra informação vital podem ser considerados.
 



  
Detalhes técnicos
 
LED de status
 

Função

Nome
diodo
emissor
de luz

Comportamento diodo emissor
de luz

LED de
sistema
Multifunction

Alimentaç
ão

Desligado
O WAP361 é fora da
potência

●

Azul
Contínuo – Pelo menos
um cliente Wireless é
conectado ao WAP.

●

Piscar – A upgrade de
firmware está no processo

●

Verde
Contínuo – Nenhum
cliente Wireless é
conectado

●

Piscar – WAP361 está
carreg

●

Vermelho
Contínuo – WAP361 não
carreg com ambas as
imagens de firmware

●

DIODO DIODO Localizado na esquerda da



EMISSOR
DE LUZ
LINK/ACT

EMISSOR
DE LUZ
LINK/ACT

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.

Diodo
emissor de
luz PoE

Diodo
emissor
de luz
PoE

(Âmbar) localizado no direito
da porta. A luz vai com calma
quando a potência está sendo
fornecida a um dispositivo
anexado à porta
correspondente.

Nota: Para saber mais sobre as especificações de produto do WAP125, clique aqui.

Índice relacionado

Obtenção começado no Access point duplo do Desktop da faixa do Sem fio-ACN WAP125
com PoE

●

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5613
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5594
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5594
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