
Teldat API221n jest przemysłowym punktem dostępowym chronionym przez aluminiową obudowę 
o stopniu ochrony IP40. Konstrukcja spełnia specyficzne wymagania odporności na działanie pyłu  
i temperatury typowe dla warsztatów, magazynów i obiektów o specjalnych warunkach środowiskowych.  
Jest wyposażony w anteny zewnętrzne i może być montowany na ścianie lub na szynie DIN za pomocą dostarczonych 
uchwytów.

Jest to elastyczne urządzenie i może być używane jako samodzielny kontroler sieci WLAN dla pięciu dodatkowych 
punktów dostępu, zapewniając doskonałe zintegrowane rozwiązanie dla obszarów przemysłowych lub centralnie 
zarządzane przez Colibri NetManager.

802.11abgn Wi-Fi z 2x2 MIMO. Konfigurowalny moduł radiowy obsługujący 2,4 GHz (indoor / outdoor: 2412-2484 
MHz) lub 5 GHz (indoor: 5150-5350 MHz) z automatycznym wyborem kanałów i autonegocjacją prędkości łącza 
(ARS).

Do 250 podłączonych klientów o ograniczonej przepustowości dla użytkowników per-SSID.

Bezpieczeństwo przez ACL / 802.11i / WIDS i WIPS wykrywanie nieautoryzowanych AP / klienta i powiadamianie 
za pomocą alertów SNMP / Syslog z WLC lub przez wyświetlanie na pulpicie platformy Colibri NetManager (CNM).

Blokowanie ruchu między klientami (blokowanie międzykomórkowe). Klientom połączonym z punktem dostępu 
blokowana jest możliwość wzajemnej komunikacji, co zapewnia dodatkowy mechanizm bezpieczeństwa sieci.

Źródło zasilania zgodne z 802.3af lub zewnętrzne źródło prądu stałego 9V/1,3A. 
Urządzenie zużywa maksymalnie 6,5W.

Separacja ruchu dla SSID / VLAN. Obsługuje do 16 identyfikatorów SSID i 32 VLAN (802.1q). 
Możliwość przypisania jednej sieci VLAN do SSID, aby rozróżnić ruch sieciowy.

TPC i DFS dla trybu 5 GHz. Zasilanie jest automatycznie obniżane zgodnie z EN301893. Dynamiczny wybór 
częstotliwości DFS działa nieprzerwanie co 24 godziny. 

Powiadomienia o zdarzeniach i alarmach. Urządzenie może generować dzienniki Syslog, pułapki SNMP i powiadomienia 
e-mail o różnych poziomach istotności.

Monitorowanie sieci (sąsiednich) i połączonych klientów. Monitorowanie interfejsu radiowego obejmuje: identyfikatory 
SSID, podłączonych klientów, sygnał / szum, szybkość transmisji, pakiety Rx / Tx.

Konfiguracja i wdrożenie przy minimalnych zasobach IT. Urządzenie jest automatycznie konfigurowane za pomocą 
routera Teldat (WLC) lub platformy Colibri NetManager, zmniejszając w ten sposób ryzyko błędów konfiguracji  
w przypadku wdrożeń na dużą skalę.

API221n 
Punkt Dostępowy Wi-Fi

•  Dwa moduły radiowe 2,4/5 GHz.
•  Tryby pracy: autonomiczny AP, zarządzany AP oraz mostek (bridge).
•  Dwa porty Gigabit Ethernet ze złączami M12.
•  Master Access Point i WLAN kontroler dla 5 Access Pointów.
•  Obsługa  do 16 SSID oraz do 32 sieci VLAN.
•  Automatyczne wyłączanie WiFi w przypadku braku dostępu do Internetu.
•  Certyfikaty kolejowe zezwalające na stosowanie w pociągach.



API221n praca w trybie master-AP.

API221n

ELEMENTY PRZEWAGI 
KONKURENCYJNEJ
AP do zastosowań przemysłowych
                                
Punkt dostępowy, który został opracowany do 
pracy w trudnych warunkach przemysłowych, 
wymagających wytrzymałego sprzętu zdolnego 
do obsługi specjalnych warunków.

Funkcje optymalizacji                    
                                                              
Obsługa współdzielenia pasma, równoważenie 
obciążenia ruchem, limity przepustowości dla 
(max 250) klientów oraz SSID.

Łatwe i wydajne zarządzanie              
                                                     
Konfiguracja za pomocą przeglądarki (http/
https), Telnet, SSH, SNMP, obsługa CAPWAP z 
WLC w routerze Teldat, Dime Manager 
(max 50 urządzeń), Colibri NetManager.

Wbudowany kontroler WLAN 
                               
W trybie Master-AP możliwość zarządzania max 
5 dodatkowymi punktami dostępowymi.


