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Conheça o ponto de acesso de rádio duplo
superior WAP571 Wireless-AC/N com PoE 

Objetivo
 

O ponto de acesso de rádio duplo superior WAP571 Wireless-AC/N com PoE usa o rádio
simultâneo da duplo-faixa para a capacidade melhorada da cobertura e do usuário. A
tecnologia da múltiplo-saída da múltiplo-entrada 3x3 (MIMO) com os três córregos espaciais
permite que o Access point execute no máximo o desempenho nos 5.0 gigahertz e em 2.4
frequências em ghz. 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. A
característica do Qualidade de Serviço (QoS) Inteligente deixa-o dar a prioridade ao tráfego
largura de banda-sensível para a Voz sobre IP (VoIP) e aplicativos de vídeo.
 
Para fornecer o convidado altamente seguro alcance aos visitantes e outros usuários,
WAP571 apoiam um portal prisioneiro com opções da autenticação múltipla e a capacidade
configurar direitos, papéis, e largura de banda. Uma página de login personalizada do
convidado deixa-o apresentar um mensagem de boas-vindas e alcançar detalhes, e reforça-
a seu tipo com os logotipos da empresa.
 
Este artigo explica as características e as funções do ponto de acesso de rádio duplo
superior WAP571 Wireless-AC/N com PoE.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP571
 

 



  
Características do produto
 

 
Apoio simultâneo do rádio da duplo-faixa até o 1.3 Mbps em um rádio 5.0 gigahertz e o
600 Mbps em um rádio 2.4 gigahertz para fazer o a maioria da capacidade e da cobertura
 
 
3x3 MIMO com os três córregos espaciais em 5.0 gigahertz e em 2.4 gigahertz permite o
desempenho máximo
 
 
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
 
 
As relações do LAN de Ethernet de Dois-gigabit podem permitir um uplink de alta
velocidade à rede ligada com fio e igualmente ligar o apoio da agregação para aumentar a
largura de banda total entre as duas portas
 
 
A segurança robusta, incluindo o WPA2, 802.1X com autenticação segura do Remote
Authentication Dial-In User Server (RAIO), e detecção desonesto do Access point, ajuda a
proteger a informação sensível do negócio
 
 
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
base na Web intuitiva facilitam o desenvolvimento e a instalação rápidos, simples nos
minutos
 
 
O apoio para o PoE permite a instalação fácil sem fiação adicional cara
 
 
O projeto lustroso com as Antenas internas múltiplas e um jogo de montagem versátil
permite a instalação em um teto, em uma parede, ou em um desktop
 
 



QoS inteligente dá a prioridade ao tráfego de rede para ajudar a manter aplicativos da rede
crítica ser executado no desempenho superior
 
 
Um modo de sono da potência-economia e as características do controle da porta ajudam
a aumentar o uso eficaz da energia.
 
 
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
 
 
Uma garantia de hardware da vida limitada fornece a paz de espírito
 
  

Especificações de produto
 
Especificações Descrição

Padrões

IEEE 802.11ac, 802.11a, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3af,
802.3u, 802.1X (autenticação da Segurança), 802.1Q (VLAN),
802.1D (que mede - árvore), 802.11i (Segurança WPA2),
802.11e (QoS wireless), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460)

Portas Autodetecção do Gigabit Ethernet de 2 LAN
Tipo de
cabeamento Categoria 5e ou melhor

Antenas Antenas internas aperfeiçoadas para a instalação em uma
parede ou em um teto

Indicadores de LED Um diodo emissor de luz
Sistema
operacional Linux

Interfaces físicas
Portas 2 - 10/100/1000 de Ethernet, com apoio para 802.3at no apoio

PoE é somente para 1 porta e não 2 portas
Botões Botão reset
Trave o entalhe Entalhe para o fechamento de Kensington
LEDs Um diodo emissor de luz da multi-função

Especificações físicas
Dimensões físicas 9.05 x 9.05 x 1.57 dentro. (230 x 230 x 40 milímetros)
Peso 1.71 libras (778 g)

Potencialidades de rede
Suporte de VLAN Yes
Número de VLAN 1 VLAN de gerenciamento mais 32 VLAN para SSID
suplicante do
802.1X Yes
Mapeamento SSID-
à-VLAN Yes
Seleção do Auto-
canal Yes
Spanning Tree 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 VLANS, 32 Vlan ativo mais 1 VLAN de
gerenciamento

Security
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
Transmissão SSID Yes
Detecção
desonesto do
Access point

Yes

Montagem e Segurança física
Opções múltiplas
da montagem

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

Fechamento da
Segurança física Entalhe do fechamento de Kensington

Qualidade de Serviço
qos Multimédios do Wi-fi e especificação do tráfego (WMM TSPEC),

cliente QoS
Desempenho

Taxa de
transferência
wireless

Até dados do 1.9 Gbps (a taxa de transferência do mundo real
variará)

Apoio
recomendado do
usuário

Até 200 usuários conexivos, usuários ativo dos 50 pés pelo
rádio
Gerenciamento do ponto de acesso múltiplo

Única instalação do
ponto Yes
Número de ponto
de acesso pelo
conjunto

16

Clientes ativo pelo
conjunto 960

Configuração
Relação de usuário
de web

Utilidade com base na Web incorporado para a configuração
com base em navegador fácil (HTTP/HTTPS)

Gerenciamento
Protocolos de
gestão

Navegador da Web, Simple Network Management Protocol
(SNMP) v3, Bonjour

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

Arquivo de configuração direto upgradable do navegador da
Web do firmware, importada ou exportada

Protocolo de
Configuração de
Host Dinâmico
(DHCP)

DHCP Client

Host do IPv6 Yes
O HTTP reorienta Yes
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