
 

 

 

 

 



 

TỔNG QUÁT 

Ruijie Reyee Series RG-EST310 là cầu nối không dây 802.11ac để giám sát video hoặc truyền 

không dây từ xa trong các tình huống như thang máy, cần trục tháp, nhà máy, khuôn viên và công 

trường xây dựng. Hoạt động ở tốc độ 5GHz, RG-EST310 hỗ trợ hai luồng không gian (công nghệ 

2x2 MIMO) và cung cấp thông lượng lên đến 867Mbps, có thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về 

băng thông liên kết dữ liệu của các dịch vụ khác nhau. 

RG-EST310 bao gồm 2 thiết bị, bao gồm thiết bị đầu ghi và thiết bị đầu cuối máy ảnh. Chúng 

được ghép nối theo mặc định và có thể được triển khai mà không yêu cầu bất kỳ cấu hình nào. Khi 

được sử dụng cho hoạt động backhaul giám sát video, bạn nên kết nối bộ chuyển mạch hoặc đầu 

ghi đĩa cứng với đầu ghi và kết nối camera mạng với đầu camera. 

RG-EST310 có thể được quản lý thông qua ứng dụng, bao gồm xem cấu trúc liên kết mạng và sửa 

đổi cấu hình, điều này đã cách mạng hóa hoàn toàn phương pháp cấu hình cầu loại tiếp xúc thông 

thường. Việc bảo trì cầu không còn yêu cầu làm việc ở độ cao, giảm khó khăn trong việc bảo trì 

cầu xuống mức chưa từng có. 

Dây đai được cung cấp để dễ dàng lắp đặt thiết bị. Vỏ của thiết bị được tối ưu hóa để mang lại hiệu 

suất chống bụi và chống thấm nước tốt hơn, mang lại khả năng bảo vệ IP65. Các vật liệu chống 

chịu thời tiết giúp vỏ máy bền bỉ trong thời gian dài trong các điều kiện khắc nghiệt như tiếp xúc 

với ánh nắng mặt trời, gió, axit và kiềm ăn mòn. Hơn nữa, phạm vi nhiệt độ rộng của các vật liệu 

công nghiệp được sử dụng cho thiết bị hoàn toàn đảm bảo độ tin cậy và độ bền của thiết bị trong 

các môi trường phức tạp khác nhau như thời tiết nóng ẩm, thời tiết khô và lạnh, phơi nắng, mưa, 

gió mạnh, v.v. Thiết bị có khả năng chịu tác động của thời tiết xấu hoặc môi trường khắc nghiệt 

hiệu quả, mang lại độ ổn định cao đồng thời giảm thiểu đáng kể khó khăn trong thi công và lắp 

đặt. 

Thiết bị được tích hợp sẵn phần mềm quản lý sản phẩm không dây WSP-EST310. Người dùng có 

thể xem tất cả thông tin cầu nối không dây và cấu trúc liên kết bằng cách đăng nhập vào bất kỳ 

thiết bị cầu nối nào. 

 

 

 

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 

Cấu hình như không cấu hình 

RG-EST310 bao gồm 2 thiết bị, bao gồm thiết bị đầu ghi và thiết bị đầu cuối máy ảnh. Chúng 

được ghép nối theo mặc định và có thể được sử dụng mà không yêu cầu bất kỳ cấu hình nào. 

Dễ dàng cài đặt 

Dây đai được cung cấp để dễ dàng lắp đặt thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện. 



Bảo trì thuận tiện 

RG-EST310 có thể tự động điều chỉnh các kênh và tối ưu hóa công suất dựa trên môi trường hoạt 

động, do đó giảm khối lượng công việc bảo trì do những thay đổi môi trường gây ra. Thiết kế tự 

phục hồi phần mềm và phần cứng có thể ngăn chặn hiệu quả việc treo hệ thống và mất kết nối 

không mong muốn. 

RG-EST310 hỗ trợ quản lý ứng dụng, cách mạng hóa chế độ cấu hình cầu loại tiếp xúc thông 

thường. Việc bảo trì cầu không còn yêu cầu làm việc ở độ cao, giảm khó khăn trong việc bảo trì 

cầu xuống mức chưa từng có. 

Thiết bị được tích hợp sẵn phần mềm quản lý sản phẩm không dây WSP-EST310. Người dùng có 

thể xem tất cả thông tin cầu và cấu trúc liên kết bằng cách đăng nhập vào bất kỳ thiết bị cầu nào. 

Độ tin cậy cao 

RG-EST310 có thể cung cấp bảo vệ IP65 chống bụi và chống thấm nước cho môi trường ngoài 

trời và hoạt động trong phạm vi nhiệt độ rộng từ –30 ° C đến 50 ° C. Các vật liệu chống chịu thời 

tiết chất lượng cao cho phép RG-EST310 duy trì độ bền cấu trúc tuyệt vời mà không bị lún, ố vàng 

hoặc biến dạng khi hoạt động ngoài trời trong thời gian dài. 

Hiệu năng quá xuất sắc 

RG-EST310 tự hào có băng thông truyền dữ liệu cao, độ trễ thấp và cân bằng tải, mang lại hiệu 

suất tuyệt vời ngay cả khi nó được kết nối với nhiều kênh giám sát đồng thời. 

 

 

 

 

 



 



LINK DOWNLOAD 

Datasheet:  

https://www.ruijienetworks.com/resources/preview/76576 

Video hướng dẫn cấu hình: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Vl5FV25e2vTB3R4PDJOIHN06fYLxn6jb?usp=sharing 

https://www.ruijienetworks.com/resources/preview/76576
https://drive.google.com/drive/folders/1Vl5FV25e2vTB3R4PDJOIHN06fYLxn6jb?usp=sharing

