TRÅDLØST NETVÆRK FRA ALCO – DET BLIVER IKKE NEMMERE!
Når du skal have et trådløst netværk
uden alle spekulationerne,
opsætningen, vedligeholdelsen og

Du kan sætte dem op både
indendørs og udendørs (udendørs
anbefaler vi at du anvender en

alle fejlkilderne – skal du have dit
trådløse netværk fra ALCO!

indkapsling, som du også kan købe
hos os).

Du opnår den bedst opnåelige
dækning og drifts oppetid med
trådløst internet fra ALCO fordi de

Enhederne administreres af ALCO og
er konfigureret når du modtager dem.
Du kan også installere apps til både

trådløse enheder bruger en særlig
open-mesh teknologi til at danne og
reparere forbindelserne imellem sig.

iOS og Android så du kan følge
netværkets status fra din mobil
telefon.

De hurtigste enheder når 300Mbps –
det giver ca 80Mbps pr bruger.

Slut dem til dit lokalnet og til strøm!

ACCESS PUNKTER
Vi forhandler 3 typer – en billig, en lidt
dyrere/hurtigere og en model med
ekstern antenne.
Du kan også købe PoE rack montérbare
patch paneler og indkapslinger både til
væg, loft og udenddørs montage.

SPECIFIKATIONER

Indkapsling til loft

ACCESS PUNKT

A1

A2

A3

hastighed (maksimal)

150Mbps

300Mbps

150Mbps

strømforbrug ved max belastning

Indkapsling til væg

20 dBm

antenne

1 intern

2 intern

1 ekstern

optimeret til

pris

hastighed

udendørs

anbefalet indkapsling

alle

alle

udendørs

CPU

400MHz

520MHz

400MHz

WLAN standarder

Indkapsling til
udendørs

Indkapsling til væg
med fremførsel af
ethernet stik

802.11g/n 2.4GHz

max reel per bruger hastighed

40Mbps

anbefalet max antal brugere

20-50 pr AP

hukommelse

64MB DRAM

Plug ‘n Play konfiguration

Ja

selvhelende -formende open-mesh

JA

hardware CPU vagt

Ja

cloud controller – management via cloud

Ja

monitoring apps til iOS/Android

Ja

oﬀentligt og privat SSID’er

Ja

ethernet porte

2 (WAN og LAN)

PoE (strøm via ethernet port)

12-20V Passiv ikke 802.3af

Anbefalet driftstemperatur interval

0-50C

Størrelse

9,5cm x 7cm x 2,5cm

Certifiktioner

FCC, IC, CE, CTick

Garanti

2 år
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80Mbps

40Mbps

