
Conheça WAP361 o Access point de rádio duplo
da placa de parede Sem fio-C.A.N com PoE 

 
 

Introdução
 

Os WAP361 Wireless-AC/N Dual o Access point de rádio da placa de parede com o rádio
simultâneo da duplo-faixa dos usos PoE para a capacidade melhorada da cobertura e do
usuário. As interfaces de LAN de 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,
WAP361 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 com um único IP address.
  

Características do produto
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O apoio simultâneo do rádio da duplo-faixa até o 1.2 Gbps em transmite por rádio para fazer
o a maioria da capacidade e da cobertura
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
Cinco relações de rede de área local (LAN) de Gigabit Ethernet podem permitir um de alta
velocidade uplink à rede ligada com fio e igualmente ligam o apoio da agregação para
aumentar a largura de banda total entre as duas portas
Um apoio portal prisioneiro facilita o acesso altamente seguro, personalizado do convidado
com direitos múltiplos e os papéis
A instalação simples através de um assistente de configuração e uma configuração com
suporte na internet intuitiva facilitam o desenvolvimento rápido, simples, e a instalação nos
minutos
O apoio para a potência sobre os Ethernet (PoE) permite a instalação fácil sem fiação
adicional cara
Antenas internas múltiplas
Projetou ser montado em uma parede e em caixas de junção em uma orientação vertical com
um parafuso da segurança adicional na parte superior.
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.
  

Conteúdos do pacote
 

a)             b) 
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c)     d) 
 
 
 

e) 
 
 
 

 
Requisitos mínimos
 

Um interruptor ou um roteador que tenham o apoio PoE, o adaptador do injetor PoE, ou das
energias AC
web browser Java-permitido para a configuração com suporte na internet
  

Configurações padrão
 

 

a) WAP361 Wireless-AC/N Dual o Access point de rádio da placa de parede com PoE
b) Cabo do Ethernet
c) Guia de início rápido
d) Suporte da montagem da parede
e) Parede que monta o jogo

Parâmetro Valor padrão
Username Cisco
Senha Cisco
IP address LAN 192.168.1.1
IP da reserva LAN 192.168.1.245
Máscara da sub-rede 255.255.255.0

 



Detalhes técnicos
 

Diagrama do produto
 
Opinião de painel da parte dianteira e de lado direito
 
O painel dianteiro mostra o logotipo Cisco e o diodo emissor de luz da Multi-função e no
painel de lado direito, no entalhe do fechamento de Kensington e na porta do adaptador
48VDC é encontrado.
 

  
Opinião do painel traseiro
 

No painel traseiro, 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. O



botão reset e esse das cinco portas do gigabit Ethernet são ficados situado igualmente na
parte traseira.
 

  
Opinião de painel inferior
 

O painel inferior mostra as quatro portas Ethernet, uma porta PoE, e quatro das cinco portas
de Ethernet Gigabit.
 



  
Diodo emissor de luz Multifunction
 

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

Função

Nome
diodo
emissor
de luz

Comportamento diodo emissor de
luz

LED de
sistema
Multifunction

Alimentaç
ão

Fora de

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
EMISSOR
DE LUZ
LINK/ACT

DIODO
EMISSOR
DE LUZ
LINK/ACT

Localizado na esquerda da porta. A
luz vai com calma quando uma
relação entre a porta
correspondente e o outro
dispositivo é detectada. 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 o produto e as especificações de hardware do WAP361
Wireless-AC/N Dual o Access point de rádio da placa de parede com PoE, clicam aqui.

Índices relacionados:

Opções internas da montagem WAP361●

Montagem da parede o Access point de rádio duplo da placa de parede do Sem fio-ACN
WAP361 com PoE

●

Configurar a exibição de LED em WAP150 e em WAP361●

Configurar configurações de rádio básicas em WAP150 e em WAP361●

Configurar configurações de rádio avançadas em WAP361●

Permita o boi da faixa em um ponto de acesso Wireless●

Configurar ajustes gerais SNMP no WAP361 e no WAP150●

 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5476
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5329
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5290
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5290
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5274
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5281
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5321
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5325
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5280
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