
As especificações de produto WAP361 da Sem
fio-C.A.N Dual o Access point de rádio da placa
de parede com PoE 

 
Objetivo
 

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 com um único IP address.
 
Este artigo explica as especificações de produto do Access point de rádio duplo da placa de
parede WAP361 Wireless-AC/N com PoE.
 



Nota: Para saber mais sobre o WAP361 Wireless-AC/N Dual o Access point de rádio da
placa de parede com PoE, clicam aqui.
  

Especificações de produto
 

 
Potencialidades de rede
 

Especificações Descrição
Tipo de
cabeamento Categoria 5e ou melhor

Antenas Antenas internas aperfeiçoadas para a instalação
em uma parede

Sistema
operacional Linux

Interfaces físicas

Especificações Descrição

Portas
5 - 10/100/1000 de Ethernet, com apoio para
802.3at. O apoio PoE é somente para uma
porta e não cinco portas.

Botões Botão reset
LEDs Um diodo emissor de luz da multi-função

Montagem e Segurança física
Opções
múltiplas da
montagem

Suporte de fixação incluído para a montagem
fácil do teto ou da parede

Especificações físicas
Dimensões
físicas
(W x D x H)

6.5 x 4.33 x 1.8 dentro. (165 x 110 x 45.75
milímetros)

Peso 1.06 libras ou 480 g

Especificações Descrição

Suporte de VLAN 1 VLAN de gerenciamento mais 16 VLAN para
SSID (pelo rádio)

Número de VLAN Yes
suplicante do
802.1X Yes

Mapeamento
SSID-à-VLAN Yes

seleção do Auto-
canal Yes

Medida - árvore Yes
Balanceamento de
carga Yes

IPv6
Yes
Apoio do host do IPv6
RAIO do IPv6, Syslog, Network Time Protocol
(NTP)

Camada 2 802.1Q-based VLAN, 32 Vlan ativo mais um
VLAN de gerenciamento

http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5474


Security
 

Desempenho
 

Especificações Descrição

WPA, WPA2 Sim, incluindo a autenticação da
empresa

Controle de acesso
Sim, Access Control List do
Gerenciamento (ACL) mais MAC
ACL

Fixe o Gerenciamento HTTPS
Elimine as plantas pouco
vigorozas a detecção do Access
point

Yes

Especificações Descrição
Taxa de transferência
sem fio

Até a taxa de dados do 1.2 Gbps (a taxa de
transferência do mundo real variará)

Apoio recomendado do
usuário

Até os usuários 128 conexivos, 32 usuários
ativo pelo rádio

Gerenciamento do ponto de acesso múltiplo
Única instalação do
ponto Yes

Número de ponto de
acesso pelo conjunto 8

Clientes ativo pelo
conjunto 240

Gerenciamento

Protocolos de gestão Web browser, Simple Network Management
Protocol (SNMP) v3, Bonjour

Gerenciamento remoto Yes
Logging de evento Syslog local, remoto, alertas do email
Diagnósticos da rede Registro e captura de pacote de informação

Upgrade de firmware da
Web

Arquivo de configuração direto upgradable
do web browser do firmware, importada e
exportada

Protocolo de
Configuração de Host
Dinâmico (DHCP)

DHCP Client

Host do IPv6 Yes
O HTTP reorienta Yes

Sem fio

Frequência Rádios simultâneos duplos (2.4 gigahertz
gigahertz e 5)

Rádio e tipo de
modulação

Rádio duplo, IEEE 802.11 a/n do
Orthogonal Frequency Division Multiplexing
(OFDM):
OFDM(BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256A
M)
IEEE 802.11ac: OFDM
(BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM)

WLAN 802.11n/ac
2x2 MIMO com os 2 córregos espaciais em



 
 

gigahertz 5
2x2 MIMO com os 2 córregos espaciais em
2.4 gigahertz
20-, 40-, e canais 80-Mhz para 802.11ac
20- e 40-Mhz para 802.11n
Taxa de dados PHY até o 1.2 Gbps
Seleção dinâmica da frequência do 802.11
(DF)

Taxas de dados
apoiadas

802.11a/b/g:
54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 11, 5.5, 2, e 1
Mbps
802.11n: 6.5 ao 300 Mbps:
largura de banda 20-MHz: MCS 0-15 para
taxas de dados apoiadas
largura de banda 40-MHz: MCS 0-15 para
taxas de dados apoiadas
802.11ac: 6.5 ao 867 Mbps:
largura de banda 20-MHz: MCS 0-9 para
taxas de dados apoiadas
largura de banda 40-MHz: MCS 0-9 para
taxas de dados apoiadas
largura de banda 80-MHz: MCS 0-9 para
taxas de dados apoiadas

Energias de saída do
transmissor 2.4 gigahertz, gigahertz 5

Memória de sistema 256 MB RAM
Flash do 128 MB
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