
Teldat APO222n jest zewnętrznym punktem dostępowym chronionym przez wodoodporną metalową obudowę 
o stopniu ochrony IP65. Jest zaprojektowany do pracy w temperaturach w zakresie od -25 do 70 ° C, dzięki 
czemu szczególnie nadaje się do stosowania w miejscach o ekstremalnych warunkach pogodowych takich, jak: 
lotniska, parki biznesowe, ogrody itd. Umożliwia współpracę z 4 antenami zewnętrznymi za pomocą złącz typu N 
z ochrony przed wilgocią. Dostępny jest również zestaw do montażu urządzenia na słupie. Może działać w trybie 
autonomicznym, zarządzanym, klienckim i mostkowym, umożliwiając rozszerzenie łączności poza ściany firmy.

802.11abgn Wi-Fi z 2x2 MIMO. Dwa moduły radiowe obsługujące 2,4 GHz (indoor / outdoor: 2412-2484 MHz) lub 
5 GHz (indoor: 5150-5350 MHz, outdoor: 5470-5725MHz) z automatycznym wyborem kanałów oraz 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 (jeśli jest dostępna) lub wyświetlane 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 12-24V. 

Urządzenie zużywa maksymalnie 8,7W. W trybie gotowości może obniżyć do 4,8W (po 5 min. bezczynności).
Separacja ruchu dla SSID / VLAN. Obsługuje do 32 identyfikatorów SSID i 32 VLAN (802.1q). 

Możliwość przypisania jednej sieci VLAN do SSID, aby rozróżnić ruch sieciowy.

Może ustanawiać połączenia mostkowe z innymi punktami dostępowymi. Może pracować jako AP / mostek-link 
główny do łączenia innych punktów dostępowych w trybie klienta mostu łączącego.

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 przy użyciu wstępnie zatwierdzonych szablonów, zmniejszając 
w ten sposób ryzyko błędów konfiguracji w przypadku wdrożeń na dużą skalę.

APO222n 
Punkt Dostępowy Wi-Fi

• Optymalne urządzenie do zastosowań dla 2,4 i 5 GHz.
• Tryby pracy: autonomiczny, zarządzany, mostkowy lub WLAN.
• Kontroler WLAN 5+1 (trybie AP-Master pracuje jako kontroler dla kolejnych 5 AP).
• Dwa gigabitowe ethernetowe porty LAN (jeden z PoE).
• Aluminiowa obudowa – IP65.
• Szeroki zakres temperatur pracy: od -25 do 70 ° C.
• Zasilanie: 12-24 VDC lub 802.3af PoE.
• Montaż na ścianie lub maszcie.



APO222n praca w trybie most.

APO222n

ELEMENTY PRZEWAGI 
KONKURENCYJNEJ

Profesjonalna seria zewnętrznych AP                           
                                
APO222n jest punktem dostępowym specjalnie 
przystosowanym do publicznych przestrzeni 
zewnętrznych, magazynów, parków lub ogrodów, 
gdzie ma być zapewnione połączenie z Internetem.

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.

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.


