
Zewnętrzny punkt dostępowy PoE
DAP-3320

Bezprzewodowy zewnętrzny punkt dostępowy PoE DAP-3320 to niezawodny sposób na 

rozszerzenie pokrycia i siły sygnału każdej sieci bezprzewodowej. Nie tylko jest przygotowany 

do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych, ale umożliwia łączenie różnych sieci, których 

nie można spiąć fizycznie za pomocą kabla. Wiele trybów pracy, narzędzie do zarządzania siecią 

oraz zabezpieczenia dają administratorom sieci szeroki wachlarz możliwości użycia DAP-3320  

i bezproblemowego łączenia się urządzeń sieciowych.

Duże możliwości połączeń i większa przepustowość

DAP-3320 umożliwia rozszerzenie przepustowości sieci o łączność w standardzie 802.11n. 

Wbudowana antena dookólna 2dBi1 zapewnia pokrycie sygnałem całego obszaru. Bez względu 

na to, czy celem jest podłączenie dodatkowego bezprzewodowego urządzenia takiego, jak 

smartfon lub tablet, czy połączenie dwóch osobnych sieci, DAP-3320 sprawdzi się w obydwu 

zastosowaniach.

Wiele zastosowań

DAP-3320 może pracować w wielu trybach, co pozwala stosować go w różnych środowiskach 

sieciowych. W trybie punktu dostępowego może łączyć się z wieloma urządzeniami  

w standardach 802.11n/g/b. W trybie WDS rozszerza zasięg istniejącej sieci bez konieczności 

użycia kabli. Natomiast jako bezprzewodowy klient umożliwia podłączenie do sieci urządzenia 

nie łączącego się bezprzewodowo. Zbudowany do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń 

DAP-3320 wyposażono w obudowę odporną na działanie warunków atmosferycznych  

IP55 2, chroniącą przed kurzem i wodą. Ten punkt dostępowy może być zasilany przez PoE, dzięki 

czemu znajduje zastosowanie nawet w lokalizacjach, gdzie nie ma okablowania zasilającego.

Kontrola nad zasobami sieciowymi

DAP-3320 obsługuje do 8 SSID, umożliwiając administratorom logiczny podział punktu 

dostępowego na kilka wirtualnych punktów dostępowych działających na jednej platformie 

sprzętowej. Zamiast uruchamiać kilka sieci na różnych punktach dostępowych, administratorzy 

Funkcje

Przeznaczony dla środowisk biznesowych

• Połączenia w standardzie 802.11n (2.4 GHz), 
zwiększające pojemność sieci

• Moduł radiowy o dużym zysku mocy1

• Wbudowane anteny dookólne 2 dBi1

• Wodoodporność dzięki szczelnej obudowie IP552

Wysoka jakość połączeń

• Połączenia bezprzewodowe 802.11n/g/b

• Przepustowość sieci bezprzewodowej  
do 300 Mbit/s3

• Port Ethernet 10/100BaseT

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa

• Kontrola ruchu/QoS

• Wewnętrzny serwer RADIUS

• Przekierowanie WWW

• WPA/WPA2 - Enterprise/Personal

• WPA2 - PSK/AES over WDS

• Filtrowanie adresów MAC

• Zabezpieczenia przeciw podszywaniu się  
(ARP spoofing prevention)

• WLAN Partition

Wygodny montaż

• Obsługa 802.3af Power over Ethernet

• Wsporniki do mocowania ściennego  
i na słupku w zestawie

Wiele trybów pracy

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

Rozbudowane zabezpieczenia

Zabezpieczenia obejmuje standardowe branżowe 
szyfrowanie, a także obsługę wielu SSID oraz VLAN,  
co zapewnia pełną kontrolę nad dostępem do sieci.

Wytrzymała konstrukcja

Odporna na warunki atmosferyczne obudowa (IP55) 
sprawia, że ten punkt dostępowy jest przygotowany 
do pracy w nawet najbardziej wymagających 
warunkach.2

Cechy produktu

Kompatybilny

z Central 

WiFiManager
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mogą skorzystać z jednego urządzenia do wielu zastosowań. Może to być 

publiczna sieć bezprzewodowa oraz kontrola wewnętrznej sieci, co zwiększa 

elastyczność i przyczynia się do zmniejszenia kosztów. DAP-3320 obsługuje 

znakowanie 802.1Q VLAN, umożliwia pracę z wieloma SSID, co umożliwia 

dzielenie ruchu i prowadzi do zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa. 

Partycjonowanie WLAN, może być przydatne przy uruchamianiu hotspotów, 

gdyż jego włączenie prowadzi do odizolowania bezprzewodowego ruchu 

od siebie oraz wzrastu poziomu zabezpieczeń. To zmniejsza również 

prawdopodobieństwo kradzieży danych.

Solidne zabezpieczenia i narzędzia zarządzania siecią

DAP-3320 obsługuje szyfrowanie 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 a także 

kontrolę dostępu użytkownika za pomocą filtrowania po adresie MAC. 

Dodatkowo blokada funkcji rozgłaszania SSID może zostać użyta do 

ograniczenia nieautoryzowanego dostępu przez sieć bezprzewodową  

do sieci wewnętrznej. Administratorzy sieci mogą skorzystać z wielu sposobów 

zarządzania DAP-3320, które obejmują HTTP, SSL, SSH oraz Telnet. W trybie 

zaawansowanym mogą skorzystać z oprogramowania Central WiFiManager 

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. 

DAP-3320 ma dodatkowo wbudowaną funkcję harmonogramu sieci 

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

przyczynia się do oszczędności energii. Duża moc sygnału, 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.

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.

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

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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Specyfikacja techniczna

Podstawowe informacje

Interfejsy urządzenia • Moduł bezprzewodowy 802.11n/g/b
• Przycisk Reset

• Port Ethernet 10/100BaseT PoE
• Przewód uziemiający

Dioda LED • Zasilanie

Antena • Antena o mocy 2 dBi

Zakres częstotliwości bezprzewodowej • 2.4 GHz do 2.4835 GHz

Maksymalna moc wyjściowa • 29.55 dBm (901 mW)1

Standardy • IEEE 802.11 b/g/n
• IEEE 802.3u

• IEEE 802.3
• IEEE 802.3af

Funkcjonalność

Tryby pracy • AP
• WDS

• WDS z AP
• Wireless Client

Zarządzanie siecią • Dostęp przez przeglądarkę www
• HTTP, Secure HTTP (HTTPS) 
• Telnet, Secure Shell (SSH)
• D-Link Central WiFiManager

• SNMP v1, v2c and v3
• Traffic Control
• AP Array Security

Bezpieczeństwo • WPA2-Personal/Enterprise
• WPA-Personal/Enterprise
• Szyfrowanie 64/128-bitowe WEP
• 802.1x

• Opcjonalne wyłączenie rozgłaszania SSID
• Kontrola dostępu poprzez MAC
• Network Access Protection

SSID/VLAN • Obsługa do 8 SSID/VLAN

Przycisk Reset

10/100BaseT Ethernet Port (PoE)

Złącze do przewo-
du uzmieiającego

Dioda statusu 
pracy (LED)

Mocowanie do 
ściany lub na słupie
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Więcej informacji znajdziesz na: www.dlink.com

Informacje techniczne

Wymiary • 105.43 x 228.6 x 35.86 mm

Waga • 370.4 gramów • 384.25 gramów z uchwytem mocującym

Zasilanie • 48 V, 0.5 A lub zgodne z PoE 802.3af

Temperatura • Operacyjna: -20 do 60 °C • Przechowywania: -20 do 65 °C

Wilgotność • Operacyjna: 0% do 90% bez kondensacji • Przechowywania: 5% do 95% bez kondensacji

Ochrona przd przepięciami • 4 kV

Ochrona ESD • 15 kV

Certyfikaty • CE
• UL
• Wi-Fi Certified

• FCC
• IC

Charakterystyka promieniowania

Orientacja H-Plane E-Plane

2.4 GHz Mocowanie na ścianie

1 Maksymalna moc wyjściowa różni się w zależności od przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach.
2 Standard IP55 efektywnie chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi przez działanie wody pod niskim ciśnieniem z każdego kierunku. W środowiskach o szczególnie skrajnych warunkach pogodowych zaleca się 

umieszczenie urządzenia pod dachem, osłoną lub w wodoodpornej obudowie.
3 Maksymalną przepustowość transmisji bezprzewodowej podano zgodnie z normami IEEE 802.11g oraz IEEE 802.11n. 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, użyty materiał i konstrukcję budynku oraz obecność innych sieci. Duży wpływ na zasięg sygnału sieci bezprzewodowej mają warunki 
otoczenia. 


