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CISCO Meraki MR18
Cisco Meraki zariadenia sú cloudovou technológiou, ktorá umožňuje správu sieťových a
aplikačných služieb prostredníctvom užívateľsky priateľského grafického rozhrania. Meraki dnes
tvorí kompletnú skupinu sieťových produktov od bezdrôtových sietí (Wireless LAN), cez
bezpečnostné zariadenia (Security appliances) , prepínače (Switches) až po Mobility manažment
(Mobility Management).
Pripojením Cisco Meraki zariadení sa výrazne zjednoduší a sprehľadní obsluha celej siete. Kým veľkým
spoločnostiam technológia dopomôže k lepšej prehľadnosti vlastných sietí, malé a stredné podniky
môžu s pomocou niektorých z jej produktov vyriešiť napríklad problémy ako návšteva nepovolených
stránok, sťahovanie nelegálneho obsahu, či diferencovanie kvality prenosu dát.
Cisco Meraki prístupové body (APs) boli zostavené tak, aby umožnili čo najrýchlejšie pripojenie, lepšiu
užívateľskú kapacitu, ako aj pokrytie. Medzi najvýraznejšie užívateľské benefity patrí technológia CMX.
CMX je schopné zobraziť v reálnom čase štatistiku o pohybe návštevníka/užívateľa a to bez
dodatočných nákladov. Dáta zozbierané pomocou APs sú synchronizované s Cisco Meraki cloudovou
technológiou, ktorá zabezpečí ich automatické zobrazenie sa v grafickom rozhraní užívateľa. S
jednoduchou analytikou môžete ďalej pracovať a sledovať trendy v návštevnosti, zotrvanie návštevníka
na danom mieste, či porovnať pomer nových vs. opakujúcich sa návštev.
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Technická špecifikácia
Rýchlosť dátového prenosu (maximálna): 600 megabit za sekundu, Prenosová rýchlosť Ethernet LAN:
100,1000 megabit za sekundu, Frekvenčné pásmo: 2.4/5. Podpora bezpečnostných algoritmov: 802.1x
RADIUS, TKIP, WEP, WPA, WPA2-PSK. Spotreba elektrickej energie: 9,8 Watt. LED indikátory: LAN,
výkon, Farba: biela. Šírka: 18,6 cm, Hĺbka: 14,6 cm, Výška: 3 cm
Manažment:
 Manažovateľné pomocou Meraki cloud manažmentu

Rozhrania:
 1x 100/1000Base-T Ethernet (RJ45) s 48V DC 802.3af PoE

Rádiá:
 Duálne 2.4 GHz 802.11b/g/n rádio a 5 GHz 802.11a/n rádio
 V pásme 5GHz podpora detekcie radaru a podpora DFS
 Dedikované rádio pre WIPS a spektrálnu analýzu
 Možnosť prepnutia prístupového bodu do módu merania signálu
 Súbežné operácie všetkých troch rádií
 Dovoľuje asociáciu 50+ klientov na jeden WiFi prístupový bod
 IEEE štandardy: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n
 Maximálny dátový tok 600 Mbit/s
 Podpora WiFi Mesh
 Podpora Band Steering
 Meraki cloud manažment vie rozpoznať a mitigovať rogue aj honeypot rogue WiFi prístupové body

Anténny:
 Integrované všesmerové antény
 Zisk: 3 dBi pre 2.4 GHz, 5 dBi pre 5 GHz
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802.1n parametere pre 2,4GHz a 5GHz:
 MIMO 2x2:2
 Beamforming
 20 and 40 MHz kanály
 Agregácia paketov
 Podpora CSD (Cyclic Shift Diversity)

Mobilita:
 Podpora štandardov 802.11r a 802.11k
 Podpora L2 a L3 roaming

Bezpečnosť:
 Podpora 802.11i a 802.1x
 Integrovaný aplikačný firewall s politikami pre:
o

skupiny aplikácií a rozpoznané aplikácie

o

doménové mená, porty a cieľové IP adresy

 WiFi IPS
 WEP, WPA, WP2-PSK, WPA2-Enterprise s 802.1x
 TKIP enkrypcia
 AES 128 – bitová enkrypcia
 Filtrovanie prístupu prostredníctvom white a black listov

Kvalita služby:
 WMM / IEEE 802.11e
 IEEE 802.1q
 Limitovanie šírky pásma na úrovni SSID a používateľa
 V pravidlách pre limity je možné definovať cieľové IP adresy, porty, doménové mená, rozpoznané aplikácie
a skupiny aplikácií

Protokoly:
 IPv4 a IPv6
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Napájanie:
 Zdroj 12V AC
 PoE (Power over Ethernet) kompatibilné s 802.3af
 Spotreba elektriny: 9,8 wattov max.

Montáž:
 Všetky štandardné montážne prvky zahrnuté

Prostredie:
 Operačná teplota: 0 °C až 40 °C
 Vlhkosť: 5 až 95% nekondenzujúca
 Elektronické časti sú umiestnené v prachostesnom obale

Rozmery:
 (ŠxVxH): 18,6x14,6x3cm
 Hmotnosť: 730g

Povolenia:
 Povolenie na prevádzku v Slovenskej republike
 Vyhovuje norme ETSI
 Certifikácia Wi-Fi Alliance
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