
Punkt dostępowy Dual-Band PoE Wireless AC1750
DAP-2695

Dwuzakresowy punkt dostępowy AC1750 PoE (DAP-2695) zaprojektowano, by wesprzeć 

pracę firm udostępniając administratorom sieci bezpieczny, zarządzalny dwuzakresowy i 

bezprzewodowy LAN. Umożliwia on połączenia Wi-Fi z szybkością najnowszego standardu AC.

Szybka bezprzewodowa sieć AC

DAP-2695 udostępnia stabilną i szybką sieć bezprzewodową w najnowszym standardzie 

802.11ac z maksymalną przepustowością do 450 Mbit/s w paśmie 2,4 GHz i 1300 Mbit/s  

w paśmie 5 GHz1. Połączenie z funkcjami Wi-Fi MultimediaTM (WMM) oraz Quality of Service 

(QoS) czyni z niego idealny punkt dostępowy dla przesyłania wideo i audio oraz korzystania  

z aplikacji głosowych. Po włączeniu QoS, DAP-2695 automatycznie przydziela priorytety ruchowi 

sieciowemu według wielkości interaktywnego przesyłania strumieniowego (strumieniowanie 

wideo w jakości HD lub rozmowy VoIP). Parametry funkcji QoS można ustawić w rozwijanym 

menu graficznego interfejsu użytkownika. DAP-2695 ma dodatkowo wbudowaną funkcję 

równoważenia obciążenia przez co zapewnia maksimum jakości poprzez ograniczenie 

maksymalnej liczby użytkowników korzystających z jednego punktu dostępowego. Za pomocą 

funkcji sterowania pasmem, DAP-2695 wykrywa, czy bezprzewodowy klient ma możliwość 

pracy w dwóch zakresach. Jeśli tak, wówczas łączy się z nim w mniej zatłoczonym paśmie 

5 GHz. Dzieje się tak poprzez aktywne blokowanie połączeń w paśmie 2,4 GHz. Sterowanie 

pasmem umożliwia klientom w paśmie 5 GHz pracę z maksymalną wydajnością, bez ograniczeń 

spowodowanych działaniem starszych urządzeń w standardach 802.11b/g, łączących się  

w 2,4 GHz.

Wszechstronna funkcjonalność punktu dostępowego

DAP-2695 umożliwia administratorom uruchomienie stabilnej i zarządzalnej sieci 

bezprzewodowej działającej w dwóch zakresach. Wszystkie sześć anten DAP-2695, które 

są odłączalne, gwarantuje optymalne pokrycie sygnałem zarówno w paśmie 2,4 GHz 

(802.11b/g/n), jak i 5 GHz (802.11a/n/ac). Zamknięte w niepalnej obudowie urządzenie spełnia 

surowe normy przeciwpożarowe. W przypadku zaawansowanych instalacji, dzięki integracji 

Funkcje

Sieć

• IEEE 802.11ac1

• Do 1300+450 Mb/s1

• Dwa gigabitowe porty LAN

Przeznaczony dla środowisk biznesowych

• Jednoczesne połączenia w dwóch zakresach

• Sterowanie pasmem

• Port konsoli dla debuggowania

• Metalowa obudowa

• Niepalna obudowa

• Przeznaczony do stosowania wewnątrz 
pomieszczeń

• Kontrola ruchu/QoS

• Wewnętrzny serwer RADIUS

• Przekierowanie WWW

Zabezpieczenia

• WPA/WPA2 - Enterprise/Personal

• WPA2 - PSK/AES over WDS

• Filtrowanie adresów MAC

• Network Access Protection (NAP)

• Zabezpieczenia przeciw podszywaniu się 
(ARP spoofing prevention)

• WLAN Partition

Wygodny montaż

• Obsługa 802.3af PoE+ Power over Ethernet

• Wsporniki do mocowania ściennego w zestawie

Sieć bezprzewodowa
Korzystaj z połączeń w standardzie AC  
z szybkością do 1300+450 Mb/s1, idealną dla 
wymagających aplikacji biznesowych.

Rozszerzona wydajność w dwóch zakresach
Funkcje równoważenia obciążenia i sterowania 
pasmem zapewniają szybsze i stabilniejsze  
bezprzewodowe połączenia.

Zabezpieczenia i funkcje autoryzacji
Bezpieczna sieć z szyfrowaniem WPA/WPA2, 
segmentacją Wireless LAN oraz obsługą VLAN.

Wiele trybów pracy 
Urządzene można skonfigurować w trybie punktu 
dostępowego, WDS (Wireless Distribution System)  
z punktem dostępowym, mostka WDS oraz  
bezprzewodowego klienta. 

Cechy produktu Kompatybilny

z Central 

WiFiManager
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funkcji 802.3af Power over Ethernet (PoE), możliwy jest montaż DAP-2695 

nawet w lokalizacjach, gdzie nie są dostępne gniazdka z prądem. 

Bezpieczeństwo

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z sieci bezprzewodowej 

jest możliwe dzięki wspieraniu obydwu wersji standardów szyfrowania WPA 

i WPA2 (Personal i Enterprise) wraz z obsługą serwerów RADIUS, zarówno 

zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Użytkownicy mogą dzięki temu 

samodzielnie tworzyć konta na urządzeniu. Dodatkowym wzmocnieniem 

ochrony sieci bezprzewodowej DAP-2695 jest wbudowane filtrowanie 

adresów MAC, segmentacja bezprzewodowego LAN, funkcja blokowania 

rozgłaszania identyfikatora SSID, wykrywanie wrogich punktów dostępowych 

oraz harmonogram bezprzewodowego rozgłaszania. DAP-2695 ma też 

wbudowaną obsługę do 8 SSID na pasmo, co umożliwia użycie wielu SSID 

w celu lepszego podziału użytkowników w sieci. Natomiast wydzielenie 

bezprzewodowego klienta ogranicza bezpośrednią komunikację typu 

klient-klient. Dodatkowo wspierana jest funkcja Windows Server 2008 – NAP 

(Network Access Protection), umożliwiająca definiowanie wielu poziomów 

dostępu do sieci na bazie indywidualnych wymagań klientów.

Wiele trybów pracy

W celu maksymalizacji zwrotu z inwestycji DAP-2695 można skonfigurować 

pod kątem optymalizacji wydajności sieci w każdym z dostępnych trybów 

pracy: punktu dostępowego, WDS z punktem dostępowym, mostku WDS 

(bez rozgłaszania AP) lub bezprzewodowego klienta. Administrator sieci 

przy użyciu WDS może na obszarze całego obiektu ustawić wiele DAP-2695 

i skonfigurować je tak, by łączyły się ze sobą, a jednocześnie udostępniały 

sygnał poszczególnym klientom. DAP-2695 umożliwia także skorzystanie  

z zaawansowanych funkcji takich, jak równoważenie obciążenia i redundancja, 

pomagających unikać przestojów w działaniu sieci. 

Zarządzanie siecią

Administratorzy sieci mają do wyboru wiele sposobów zarządzania DAP-2695, 

obejmujących HTTP, SSL (umożliwiający nawiązanie bezpiecznych połączeń 

w Internecie), SSH (tworzący bezpieczny kanał komunikacji między lokalnym 

i zdalnym komputerem) oraz Telnet. W trybie zaawansowanym mogą 

skorzystać z oprogramowania D-Link AP Manager II, Central WiFiManager 

lub modułu zarządzającego D-View SNMP do konfigurowania i zarządzania 

wieloma punktami dostępowymi z jednego miejsca. Dodatkowo, Central 

WiFiManager regularnie dostarcza administratorom informacje o stanie 

urządzeń, eliminując potrzebę wysyłania personelu w celu ich osobistej 

kontroli. Dostępny jest także AP Array umożliwiający zarządzanie zestawem 

sieciowych urządzeń jako pojedynczą grupą dla prostszej konfiguracji  

i uruchamiania sieci. DAP-2695 ma wbudowaną funkcję harmonogramu sieci 

bezprzewodowej, który wyłącza sieć, gdy nie jest potrzebna, a jednocześnie 

przyczynia się do oszczędności energii. Jednoczesna praca w dwóch 

zakresach, obsługa PoE, rozbudowane funkcje zarządzania, wiele trybów 

pracy i solidne zabezpieczenia sprawiają, że firmy każdej wielkości otrzymują 

rozwiązanie do tworzenia rozbudowanego środowiska sieci bezprzewodowej 

klasy biznes.

Jeśli Twojej sieci przytrafi się awaria, będziesz potrzebować 
szybkiej i skutecznej pomocy technicznej. Dla każdej firmy 
przestoje oznaczają stratę pieniędzy. 

Oferta D-Link Assist to trzy poziomy wsparcia technicznego. 
Możesz wybrać ten, który najlepiej odpowiada potrzebom Twojej 
firmy. D-Link Asisst szybko i skutecznie rozwiązuje problemy 
techniczne, dzięki czemu trwają one bardzo krótko. Nasz dział 
wsparcia technicznego przyjmuje zgłoszenia całą dobę, przez 7 
dni w tygodniu.

D-Link Assist Gold to pełne wsparcie 24 godziny na dobę

D-Link Assist Gold to rozwiązanie dla firm, w których kluczowe 
znaczenie ma maksymalizacja czasu pracy środowiska sieciowego. 
Zapewnia wymianę wadliwego urządzenia w 4 godziny po 
zgłoszeniu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez wszystkie 
dni w roku, włączając święta.

D-Link Assist Silver to szybka pomoc tego samego dnia

D-Link Assist Silver to usługa serwisowa dostosowana do 
potrzeb firm, które wymagają sprawnego funkcjonowania sieci  
w standardowych godzinach pracy. Zapewnia wymianę 
wadliwego urządzenia w ciągu czterech godzin w dzień 
powszedni w godzinach 8-17, z wyłączeniem świąt.

D-Link Assist Bronze to gwarantowana usługa Next Business 

Day Service

D-Link Assist Bronze przeznaczone jest dla firm pracujących  
w mniej wymagających środowiskach sieciowych. To efektywne 
kosztowo rozwiązanie zapewnia wymianę wadliwego urządzenia 
w ciągu ośmiu godzin roboczych w dni powszednie w godzinach 
8-17, z wyłączeniem świąt.

D-Link Assist to usługa wsparcia technicznego 24 godziny na dobę.  
Można ją zamówić wraz z dowolnym produktem biznesowym 
D-Linka. Obejmuje m.in. przełączniki, punkty dostępowe, systemy 
monitoringu IP. D-Link Asisst to gwarancja właściwej pracy 
nowych urządzeń.
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Bezpłatne oprogramowanie Central WiFiManager

Umożliwia zarządzanie do 500 punktów dostępowych z jednego miejsca, 

w strukturze wielu użytkowników z różnym poziomem dostępu. Dzięki 

temu, z dowolnego miejsca na świecie można zarządzać bezprzewodową 

siecią przez Internet, z użyciem przeglądarki, smartfona lub tabletu. Funkcje 

klasy enterprise - optymalizacja przepustowości, konfigurowalna strona 

powitalna i optymalizacja częstotliwości radiowych pomagają sprostać 

wymaganiom nowoczesnych środowisk biznesowych.

Zarządzanie przez WWW

• Oprogramowanie kontrolera, które można zainstalować na komputerach 

z systemem Microsoft Windows z dostępem przez smartfon, tablet lub 

komputer przy użyciu przeglądarki 

Zarządzanie wieloma lokalizacjami

• Wiele rozproszonych lokalizacji może być zarządzanych z jednego 

miejsca

• Rozbudowana architektura daje uprawnienia wielowarstwowego 

zarządzania

Tranzyt NAS

• Kontrolery umożliwiają zarządzanie bezprzewodowymi punktami 

dostępowymi w zdalnych lokalizacjach, nawet jeśli znajdują się one za 

NAT (routerami lub firewallami)

Konfigurowalna strona powitalna i kontrola dostępu

• Obsługa lokalnych baz danych, zewnętrznych serwerów RADIUS, LDAP, 

POP3 oraz autoryzacja za pomocą kodu Wi-Fi

• Obsługa kontroli dostępu użytkownika

Automatyczne zarządzanie częstotliwością radiową (RF)

• Automatyczna optymalizacja kanałów i mocy wyjściowej

Optymalizacja przepustowości

• Optymalizacja przepustowości sieci bezprzewodowej 

Więcej informacji znajduje się na www.dlink.com/CentralWiFiManager
Oprogramowanie można pobrać na www.dlink.com/WiFiDownload
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Specyfikacja techniczna

Podstawowe informacje

Interfejsy urządzenia • Moduł bezprzewodowy 802.11a/b/g/n/ac1

• Port konsoli RJ45
• 2x Gigabitowe porty LAN (1 port 

obosługuje 802.3at PoE)

Diody LED • Zasilanie
• LAN

• Pasmo 2.4 GHz
• Pasmo 5 GHz

Standardy • IEEE 802.11a/b/g/n/ac1 • IEEE 802.3u/ab/af

Zakres częstotliwości bezprzewodowej • Pasmo 2.4 GHz: 2.4 GHz do 2.4835 GHz • Pasmo 5 GHz: 5.15 do 5.35 GHz, 5.47 do 5.85 GHz3

Anteny • Trzy anteny o mocy 4 dBi dla 2.4 GHz • Trzy anteny o mocy 6 dBi dla 5 GHz

Funkcjonalność

Bezpieczeństwo • WPA-Personal
• WPA-Enterprise
• WPA2-Personal
• WPA2-Enterprise
• Szyfrowanie 64/128-bitowe WEP

• Opcjonalne wyłączenie rozgłaszania SSID
• Kontrola dostępu poprzez MAC
• Network Access Protection (NAP)
• Wewnętrzny serwer RADIUS

Zarządzanie siecią • Telnet
• Zabezpieczone połączenie Telnet (SSH)
• HTTP
• Zabezpieczone połączenie HTTP (HTTPS)
• Traffic control

• Central WiFiManager
• SNMP
• D-View module - private MIB
• AP Manager II
• AP Array

Informacje techniczne

Wymiary • 190 x 36.5 x 198.8 mm

Waga • 1140 gramów z antenami

Maksymalny pobór mocy • 48 V DC +/- 10%, or PoE+ (802.3at)

Maksymalna moc wyjściowa • FCC na 2.4 GHz: 26 dBm/ETSI: 15 dBm (Dual Chain)
• FCC na 5 GHz: 26.5 dBm/ETSI: 23.5 dBm (Dual Chain)

Temperatura • Operacyjna: 0 do 40 °C • Przechowywania: -20 do 65 °C

Wilgotność • Operacyjna: 10% do 90% bez kondensacji • Przechowywania: 5% do 95% bez kondensacji

Certyfikaty • FCC
• IC
• CE

• UL
• Wi-Fi® Certified

1 Maksymalną przepustowość transmisji bezprzewodowej podano zgodnie z normami IEEE 802.11n oraz IEEE 802.11ac. Rzeczywista przepustowość danych może być inna. Rzeczywista przepustowość danych może być mniejsza 
ze względu na warunki w sieci i warunki otoczenia, takie jak ilość ruchu sieciowego, materiał konstrukcyjny i konstrukcja budynku oraz obecność innych sieci. Duży wpływ na zasięg sygnału sieci bezprzewodowej mają warunki 
otoczenia.

2 Urządzenie zaprojektowano do użytku wewnątrz pomieszczeń. Umieszczenie go na zewnątrz budynku może naruszyć miejscowe przepisy prawa.
3 Proszę zwrócić uwagę, że zakres częstotliwości pracy jest różny w zależności od przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach. W niektórych regionach DAP-2660 może nie obsługiwać zakresów 5.25-5.35 GHz oraz 

5.47-5.725 GHz. Produkt opracowano dla draftu specyfikacji EEE 802.11ac, co nie gwarantuje zgodności ze specyfikacjami EEE 802.11ac, jakie się pojawią w przyszłości. Zgodność z urządzeniami w standardzie 802.11ac innych 
producentów nie jest gwarantowana. Wszystkie odniesienia do szybkości i zasięgu są przedmiotem zmian bez powiadomienia, a aktualny wygląd produktu może się różnić od przedstawionego na stronie.


