TỔNG QUÁT
Ruijie Reyee Series AP gắn trần băng tần kép RG-RAP2200 Series là AP gắn trần hiệu suất cao
cho các tình huống phủ sóng Wi-Fi diện tích lớn trong nhà. Thiết bị hỗ trợ cấp nguồn cục bộ
802.3af / at PoE và 12V DC. Thiết kế cổng LAN kép tạo điều kiện mở rộng các thiết bị của bên
thứ ba để đáp ứng nhu cầu của nhiều tình huống mạng hơn. Tuân theo giao thức Wi-Fi 802.11a /
b / g / n / ac Wave1 / Wave2, RG-RAP2200 hỗ trợ công nghệ luồng kép MU-MIMO và cung cấp
ăng-ten đa hướng tích hợp sẵn. Nó có thể hoạt động đồng thời ở 2.4GHz và 5GHz, cung cấp khả
năng truy cập không dây tốc độ cao 400Mbps ở 2.4GHz, 867Mbps ở 5GHz và lên đến 1267Mbps
trên mỗi AP. Phạm vi phủ sóng của nó trên 20 mét làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho
nhiều tình huống không dây, đặc biệt là trong văn phòng, công nghiệp thương mại, khách sạn, kịch
bản dịch vụ, v.v.
Thiết kế sản phẩm công nghiệp, các cạnh mang tính biểu tượng và ánh sáng giúp sản phẩm dễ
nhận biết hơn. Áp dụng thiết kế lắp đặt không định hướng, bộ lắp đặt mới hỗ trợ các phương pháp
lắp đặt khác nhau bao gồm trên máy tính để bàn, trần, tường và cột, giúp cải thiện tính linh hoạt
của việc lắp đặt, đơn giản hóa các bước lắp đặt, giảm khó khăn lắp đặt và cải thiện đáng kể trải
nghiệm lắp đặt của thiết bị.
Dòng RG-RAP2200 hỗ trợ tính năng mạng thông minh do Ruijie tự phát triển. Với ứng dụng Ruijie
Cloud, người dùng có thể nhanh chóng hoàn thành việc triển khai và cấu hình thiết bị, quản lý từ
xa, vận hành và bảo trì toàn bộ hệ thống mạng, giúp giảm đáng kể việc đầu tư chi phí thiết bị, chi
phí nhân công và thời gian trong quá trình xây dựng mạng không dây.
Người dùng có thể thực hiện quản lý cục bộ toàn diện hoặc quản lý từ xa thiết bị trong toàn bộ
mạng thông qua ứng dụng Ruijie Cloud, quản lý thiết bị EWEB, nền tảng Ruijie Cloud, v.v. Người
dùng cũng có thể chia sẻ mạng với bên thứ ba để lưu trữ mạng và quản lý cộng tác, do đó đạt được
đơn giản hơn, dễ sử dụng hơn, vận hành và bảo trì mạng doanh nghiệp an toàn và thuận tiện hơn.
* Lưu ý: Đối với các kiểu và phiên bản thiết bị hỗ trợ tính năng mạng thông minh, vui lòng tham
khảo ý kiến dịch vụ khách hàng của Ruijie hoặc nhà phân phối.
ĐIỂM NỔI BẬT
• Công nghệ 802.11ac Wave2
• Tự động cung cấp thông qua Mạng tự tổ chức: Hỗ trợ tính năng mạng thông minh do Ruijie tự
phát triển, vượt qua các giới hạn của sản phẩm và nhận ra tính năng tự động phát hiện, tự động kết
nối mạng và tự động cấu hình giữa các cổng, thiết bị chuyển mạch và AP không dây mà không
cần bộ điều khiển hoặc truy cập Internet
• Quản lý Ruijie Cloud miễn phí trọn đời: Báo lỗi từ xa, tối ưu hóa và bảo trì bằng một cú nhấp
chuột trên Ứng dụng Ruijie Cloud
• Nhiều cổng LAN hơn: Hai giao diện LAN được cung cấp để hỗ trợ nhiều dịch vụ hơn
• Chuyển vùng liền mạch lớp 3
• Thiết kế công nghiệp: Vỏ chắc chắn, cung cấp độ bền và độ an toàn tốt hơn cho sản phẩm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
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•
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•
•
•
•

Wi-Fi băng tần kép tốc độ cao
Thiết kế cổng LAN kép
Hỗ trợ định tuyến và chế độ AP
Hỗ trợ mạng lớp 3
Tín hiệu mạnh hơn và ổn định hơn
Vỏ chắc chắn
Cài đặt đơn giản
Kiểu dáng công nghiệp

Tính năng quản lý
•

Quản lí đa luồng

AP hỗ trợ quản lý thông qua ứng dụng Ruijie Cloud, nền tảng Ruijie Cloud, quản lý thiết bị EWEB
để đạt được khả năng quản lý từ xa và cục bộ đa đầu trên PC, ứng dụng Ruijie Cloud.
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Cấu hình nhanh và thông minh
Cấu hình dựa trên kịch bản
Hoạt động và bảo trì trực quan
Quản lý cộng tác từ xa
AI và tối ưu hóa mạng dữ liệu lớn

CÁC KỊCH BẢN ĐIỂN HÌNH
RG-RAP2200 Series là lựa chọn lý tưởng cho các tình huống có cấu trúc tòa nhà đơn giản, không
có vật cản đặc biệt và người dùng tương đối tập trung, chẳng hạn như phòng hội thảo, thư viện,
lớp học, quán bar, trung tâm giải trí, v.v. AP có thể được thực hiện linh hoạt theo các môi trường
khác nhau và cung cấp quyền truy cập của người dùng lên tới 110 thiết bị đầu cuối cho mỗi AP.

Video hướng dẫn cấu hình:
https://www.ruijienetworks.com/support/documents/slide_76543

