
Opções internas da montagem WAP361 
Sumário
 

 
Objetivo
  
 
Dispositivos aplicáveis
  
 
Montagem WAP361 interna
 

 
Montando materiais do jogo
  
 
Montagem da parede
  
 
Montagem da caixa de junção
   

 
Conclusão
 
  

Objetivo
 

O Access point de rádio duplo da placa de parede WAP361 Wireless-AC/N com PoE pode
ser montado dentro em uma parede ou em uma caixa de junção. O objetivo deste original é
demonstrar e compreender as opções da montagem e as características do WAP361.
 
Para uma demonstração completa do comprimento de opções internas da montagem
WAP361, veja por favor o vídeo abaixo:
 

 
Dispositivos aplicáveis
 

 

WAP361●

Montagem WAP361 interna

Montando materiais do jogo

Os itens seguintes são incluídos no WAP361 que monta o jogo:

Suporte de fixação WAP361●



(2) parafusos M3.5●

(2) parafusos M3-P0.5●

Chave de torque●

Montagem da parede

Para instalar o WAP361 diretamente em uma parede, remova a placa de parede e todos os
cabos conectados. Primeiramente, decole as etiquetas situadas na parte superior e na parte
inferior da placa de parede, expondo os parafusos posicionados atrás das etiquetas. Então,
desaparafuse a placa da parede e destaque os cabos do Ethernet da placa.

Em seguida, anexe o suporte de fixação na parede usando os parafusos M3.5 fornecidos no
jogo de montagem. Após ter fixado o suporte à parede, monte o WAP361 no suporte. Então,
conecte os cabos ao WAP361 e anexe o parafuso da Segurança M3 P0.5 à parte superior
do WAP361 usando a chave de torque.

Montagem da caixa de junção

Para montar o WAP361 em uma caixa de junção, anexe primeiramente o suporte de fixação
na caixa de junção usando os parafusos M3.5. Após ter fixado o suporte de fixação à caixa
de junção, conecte os cabos ao WAP361 e anexe o dispositivo ao suporte. Finalmente,
introduza o parafuso da Segurança M3 P0.5 através do furo encontrado na parte superior do
WAP361, e aperte-o, usando uma chave de torque.

Conclusão

Para fornecer a cobertura consistente para um lugar interno, o WAP361 pode ser fixo em
uma parede ou em uma caixa de junção dentro da área. Com as ferramentas e o jogo
apropriados da montagem, uma ou outra opção pode ser rapidamente e conseguiu
facilmente.
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