
SUA ORGANIZAÇÃO JÁ SUPEROU SEU WI-FI?
Mais dispositivos do que nunca. Aplicativos de vídeo que consomem 
muita banda larga. Internet das Coisas (IoT). Demanda constante por 
conectividade móvel. Eles são acrescentados a uma tempestade perfeita 
de tendências tecnológicas - e é melhor que seu Wi-Fi esteja preparado. 
Foram-se os dias em que um dispositivo de Wi-Fi de grau de consumo 
podia satisfazer as necessidades da maioria dos pequenos negócios. Hoje, 
até mesmo organizações menores precisam de conectividade rápida, 
confiável e sempre pronta para dúzias, ou até mesmo centenas, de 
dispositivos. Ao mesmo tempo, negócios pequenos e médios não têm o 
tempo (ou frequentemente, a especialização de TI in-house) para lidar com 
configurações complexas e instalações que exigem um doutorado  
para funcionarem. 

Quer um desempenho de Wi-Fi ultrarrápido? Instalação e gerenciamento 
simples? Segurança e resiliência de nível comercial? Recursos de nível 
empresarial? E tudo a um preço acessível? Bem-vindo à Ruckus Unleashed. 
Estes pontos de acesso (PAs) usam nossas tecnologias patenteadas para 
fornecer um desempenho de Wi-Fi Ruckus líder na indústria, mas em 
pacote criado e com preço para negócios e organizações pequenos e 
médios (PMEs). 

Wi-Fi de alta velocidade, simples de configurar,  
fácil de gerenciar e de baixo custo

RUCKUS UNLEASHED
W-Fi empresarial para pequenas organizações

PLANILHA DE DADOS DA FAMÍLIA DE PRODUTOS

BENEFÍCIOS

DESEMPENHO DE Wi-Fi ULTRARRÁPIDO
 • Excelente experiência do usuário nos ambientes 

mais difíceis. A tecnologia da antena adaptativa 
BeamFlex+™ reconfigura dinamicamente padrões 
de antenas, escolhendo entre mais de 4.000 
padrões para fornecer o melhor desempenho 
para cada dispositivo. 

 • Maior taxa de transferência em cada banda. 
A tecnologia de canal dinâmico ChannelFly™ 
usa o aprendizado da máquina para encontrar 
automaticamente os canais  
menos congestionados. 

 • Custos menores, instalação mais fácil. A tecnologia 
de malha sem fio SmartMesh™ pode criar 
dinamicamente redes de malhas autoformadas, 
autocorretivas, apenas com a marcação de uma 
caixa - reduzindo a necessidade de cabeamento 
dispendioso e configurações de malha complexas.

INSTALE E GERENCIE COM FACILIDADE
 • Em funcionamento em menos de 5 minutos. 

Com Zero-Touch Mesh, gerencie toda a sua rede 
de Wi-Fi em apenas algumas etapas curtas de 
um dispositivo móvel ou navegador com uma 
interface de usuário intuitiva e fácil de entender.

 • Controle total na ponta dos seus dedos. Obtenha 
informações sobre sua rede e desempenhe em 
todas as principais tarefas administrativas de 
qualquer lugar com o app gratuito Unleashed 
para iPhone e Android. 

MAIS DO QUE UM SIMPLES WI-FI
 • Rede carregada de recursos. Melhore sua rede 

com recursos embutidos como Serviços ao 
Cliente, segurança DPSK, zero integração com TI e 
Visibilidade de Aplicativos. 

 • Resiliência embutida. Se a internet cair, mesmo 
se um AP cair, você pode continuar a acessar 
impressoras e outros dispositivos de rede. 

PROTEJA SEU INVESTIMENTO
 • Escale verticalmente quando precisar. Expanda 

facilmente seu Wi-Fi em vários locais com o 
Gerenciador Multilocais Unleashed. Crescendo 
ainda mais? Mude para um controlador ou 
distribuidor em nuvem com seus APs  
Unleashed existentes.
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APRESENTANDO O RUCKUS UNLEASHED
Ruckus Unleashed é um portfólio de pontos de acesso de 
alto desempenho, fácil de configurar, fácil de gerenciar e 
acessível.  Com funcionalidade de controlador embutida, 
não há necessidade de investir em um aparelho separado. 
Você pode gerenciar toda a sua rede pelo telefone ou 
navegador. Distribuindo para vários locais? Gerencie suas 
redes de Wi-Fi de um só lugar pelo Gerenciador Multilocais 
Unleashed. Você pode colocar sua rede em funcionamento 
em menos de 5 minutos, sem configurações complexas e 
sem a necessidade de instaladores especializados. 

Os PAs Ruckus Unleashed facilitam o Wi-Fi para PMEs, 
e as tecnologias Ruckus patenteadas nos permitem 
consistentemente derrotar a concorrência. Com inovações 
patenteadas Ruckus, como BeamFlex+™, ChannelFly™ e 
SmartMesh™, os PAs Unleashed fornecem velocidades 
maiores, melhor cobertura e conexões mais confiáveis a 
todos os dispositivos, o tempo todo. 

Os PAs Ruckus Unleashed também vêm cheios de 
recursos de nível empresarial que são fáceis de configurar 
e gerenciar. Configure facilmente o acesso seguro de 
convidados com um Atendimento ao Cliente cheio de 
recursos. Monitore e otimize o desempenho de rede em 
mais de 2.200 aplicativos com Visibilidade e Controle de 
Aplicativos. Bloqueie o acesso com segurança de nível 
empresarial, sem a complexidade da escala empresarial, 
usando DPSK. E construa uma rede de Wi-Fi resiliente que 
permite que você continue a acessar impressoras e outros 
dispositivos mesmo se a internet, ou um dos PAs, caia. 

Os PAs Ruckus Unleashed fornecem tudo isso e mais a 
um preço acessível. E se seus negócios crescerem e você 
precisar de uma infraestrutura por controlador ou em 
nuvem, você consegue isso sem precisar sobrecarregar 
sua infraestrutura. Migre para os Controladores Ruckus 
ZoneDirector™, Controladores Ruckus SmartZone™ ou 
Ruckus Cloud no caminho, usando os mesmos  
PAs Unleashed. 

DESEMPENHO SIMPLES E FÁCIL MAIS DO QUE UM 
SIMPLES WI-FI

https://www.ruckuswireless.com/ap-performance-testing
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Outlets de Varejo
Pequenos e Médios

Pequena Escola
Primária

Ruckus Unleashed™

Escritórios 
Profissionais

MDUs

ONDE O RUCKUS UNLEASHED PODE ENTREGAR 
VALOR MÁXIMO? 
Os PAs Ruckus Unleashed são criados para pequenos 
e médios negócios com única localização ou várias 
localizações com até 50 PAs e/ou 1.024 clientes conectados 
ao mesmo tempo por instalação. Eles são a escolha perfeita 
para pequenas organizações que precisam fornecer Wi-Fi 
de alto desempenho e nível empresarial para funcionários, 
clientes e convidados sem precisar quebrar o cofrinho. Ao 
usar o app móvel Unleashed, os PAs Unleashed podem 
ser gerenciados por praticamente qualquer pessoa, sem a 
necessidade de especialização de TI. E os PAs Unleashed são 
criados para facilmente escalar à medida que os negócios 
crescem, um requisito principal para 58% dos PMEs que 
esperam um crescimento nos próximos 6-12 meses.  

O portfólio Ruckus Unleashed oferece soluções para 
praticamente qualquer situação com PME, e uma ampla 
gama de faixas de preço. Escolha entre PAs de entrada 
a desempenho ultra-alto, com fatores forma internos e 
externos e várias opções de montagem. Use o Ruckus 
Unleashed para:

 • Escritórios pequenos (empresas de advocacia, 
seguradoras e outros) que precisam de desempenho de 
classe empresarial, segurança avançada e acesso para 
convidados, resiliência embutida e integração fácil

 • Unidades múltiplas (MDUs) como casas grandes, 
pequenos apartamentos e estruturas de alojamento que 
desejam cobertura disseminada

 • Outlets de varejo pequenos e médios (lojas, restaurantes, 
cafeterias) que desejam Visibilidade de Aplicação e 
Controle mais aprofundados em uma solução fácil  
de gerenciar 

 • Salas de aula de escolas primárias pequenas e 
escritórios que desejam soltar o aprendizado digital sem 
comprometer a segurança 

RUCKUS UNLEASHED
W-Fi empresarial para pequenas organizações
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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS E RECURSOS
O MELHOR DESEMPENHO DO MERCADO
Tecnologia de antena adaptável BeamFlex+ patenteada  
Os PAs Ruckus Unleashed integram nossas antenas adaptáveis 
patenteadas e controladas por software. As antenas BeamFlex+ 
adaptam-se automaticamente às localizações dos clientes e 
condições ambientais, otimizando continuamente sinais RF para 
cada dispositivo conectado, em base por pacote. É o “molho secreto” 
quer deixa nossos PAs mantendo conexões fortes e fornecendo 
melhor desempenho do que a concorrência. 

ChannelFly - Seleção automática de canais para aprendizado 
por máquina
A maioria dos PAs pode alternar canais quando o que estão usando 
para se conectar a um determinado dispositivo fica congestionado. 
Apenas PAs Ruckus com tecnologia ChannelFly, porém, usam 
aprendizado por máquina e algoritmos especializados para 
identificar o melhor canal alternativo antes de alternar. Combinado 
à tecnologia de antena adaptável BeamFlex+, o ChannelFly fornece 
uma taxa de transferência substancialmente maior do que os PAs 
da concorrência. 

SmartMesh - Rede autoformada, autocorretiva
SmartMesh facilita cobrir cada canto do seu espaço com  cobertura 
de Wi-Fi confiável, enquanto elimina a necessidade de planejamento 
cansativo de rádio e cabeamentos caros em todos os PAs. É só 
verificar a caixa “Rede zero toque” no app de gerenciamento, e 
automaticamente estabelece conexões de rede sem fio entre 
PAs individuais. APs Ruckus Unleashed usam nossa tecnologia 
patenteada de antena inteligente para criar links de rede fortes e 
confiáveis. E se um link falhar, a rede o cura automaticamente.  

A SOLUÇÃO PME MAIS INTELIGENTE

Instale em minutos 
Os PAs Ruckus Unleashed podem ser instalados em menos de 5 
minutos em um navegador de laptop (ex., Chrome, Safari) ou dos 
aparelhos móveis iPhone e Android. Configure apenas um “PA 
Mestre” e você pode automaticamente jogar esta configuração 
com segurança para todos os outros PAs na rede com os recursos 
“Malha Zero Toque”. 

Fácil de gerenciar
Você pode gerenciar redes Unleashed menores de qualquer lugar 
no mundo com o app móvel Unleashed gratuito. O painel do app 
coloca todas as informações essenciais sobre sua rede, e fornece 
acesso a todas as principais tarefas administrativas e opções de 
resolução de problemas, na ponta dos seus dedos. 

Menor capital e custos operacionais
PAs Unleashed vêm com funções de controladores embutidas. Você 
não precisa de aparelhos controladores separados ou licenças de 
pontos de acesso, então os custos iniciais são bem mais baixos do 
que outros PAs de classe comercial. As redes Unleashed também 
são projetadas para serem simples de implementar e gerenciar, 
sem a necessidade de redes especializadas ou especialização  
sem fio. 

Proteção do investimento em redes
Ao implementar os PAs Ruckus Unleashed, você está fazendo um 
investimento que continuará a atender seus negócios à medida 
que você cresce. Expanda por vários locais com o Gerenciador 
Multilocais Unleashed. E se seus negócios crescerem ainda mais, 
você pode migrar para uma solução de controlador ou em nuvem 
usando os mesmos PAs Unleashed que já implementou. 

Gerenciador Multilocais Ruckus Unleashed™ gerenciando 
redes Unleashed™ nas filiais

Gerenciador Multilocais 
Ruckus Unleashed™ 

AP principal AP principal AP principal

RUCKUS UNLEASHED
W-Fi empresarial para pequenas organizações
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RECURSOS DE NÍVEL EMPRESARIAL 
Os PAs Ruckus Unleashed vêm cheios de recursos de nível empresarial para personalizar, otimizar e assegurar suas redes de Wi-Fi 
e fornecer melhores experiências ao usuário. Os principais recursos estão destacados abaixo. Uma lista detalhada de recursos 
está disponível ao final desta planilha de dados.   

FUNÇÃO BENEFÍCIOS

Serviços para 
convidados 

Dê aos convidados acesso de Wi-Fi seguro e de alto desempenho enquanto isola seu tráfego facilmente da rede de negócios privados. 
Personalize seu portal de Wi-Fi para convidados com seu logotipo, marca e mensagens. Forneça acesso de Wi-Fi através de Passes 
para Convidados, ou peça autenticação aos convidados usando contas de redes sociais como o Facebook para eliminar os incômodos 
(e falhas de segurança) do compartilhamento de senhas do Wi-Fi.

Visibilidade 
e controle de 
aplicativo

Monitore os padrões de utilização da rede de mais de 2.200 aplicativos com a inspeção Deep Packet, e descubra quais estão 
consumindo mais recursos. Você pode definir regras de acesso específicas do aplicativo (como limitar acesso ao YouTube ou redes 
sociais), ou até mesmo limitar as velocidades do Wi-Fi para aplicativos específicos e/ou SSIDs. 

Resiliência Continue a acessar impressoras e outros dispositivos de rede mesmo se a conectividade à internet falhar. Os usuários permanecem 
conectados à rede de Wi-Fi mesmo se um ou vários PAs falhem por algum motivo, contanto que pelo menos um PA na rede  
esteja on-line.   

Segurança Use DPSK para liminar os riscos de senhas compartilhadas e bloquear o acesso à rede de Wi-Fi, sem configurações complexas. 
Adicionalmente, proteja sua rede e seus clientes com criptografia WPA, isolamento de clientes e 802,1x para RADIUS e Diretório Ativo.

Malha zero toque Adicione novos PAs Unleashed à rede existente com segurança pelo ar. Aumente dramaticamente a velocidade e simplifique a 
instalação de uma rede Unleashed.

Suporte a  
vários idiomas

Crie e gerencie sua rede de Wi-Fi em seu próprio idioma. O Ruckus Unleashed atualmente suporta 13 idiomas. 

Login social Com o recurso embutido de Login Social, você pode entrar no app móvel Unleashed usando sua conta do Gmail, Facebook ou Twitter, 
e ligar sua rede de Wi-Fi Unleashed. A partir deste ponto, você pode gerenciar sua rede Unleashed de qualquer lugar no mundo 
usando seu login social. 

Gerenciamento 
remoto

Precisa de uma resposta rápida ou ajuda para resolver um problema na rede? É só tocar em “Convite para Gerenciamento Remoto” 
no app móvel, e enviar uma mensagem de texto ou e-mail com um link contendo todas as informações da rede Unleashed para um 
especialista.

Grupos de PA Aplique vários perfis de configuração a diferentes grupos de PAs.

Zero TI Integre facilmente clientes ou funcionários em sua rede de Wi-Fi através de um portal simples de autoatendimento.

Limitação de 
frequência SSID 

Se você deseja limitar velocidades de dados para um grupo particular de usuários (como convidados), pode criar um SSID separado 
com um “limite de velocidade” de frequência de dados que definir. 

 

Unleashed é a combinação perfeita para instalações com até 50 PAs/1.024 clientes

AP principal

PA Membro
(Ponto de acesso 

de raiz)

PA Membro
(Ponto de acesso 

de malha)

PA Membro

Roteador de 
Banda larga

AP 1

AP 2

AP 3

AP 4

Internet

Link de malha
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PONTOS DE ACESSO UNLEASHED
As tabelas abaixo ilustram o portfólio completo de PAs Ruckus Unleashed, incluindo internos, externos e fatores de forma 
especializada. Clique no número do modelo de PA para ver recursos e especificações detalhados.  

Indoor
MODELO

ESPECIFICAÇÕES DE 
HARDWARE

MU- 
MIMO

VELOCIDADE DE 
DADOS

USUÁRIOS  
SIMULTÂNEOS

PADRÕES 
DE ANTENA 

(POR  
BANDA)

PORTAS 
ETHERNET

R310 802.11ac, 2x2:2 Não
867 Mbps (5 GHz)

300 Mbps (2,4 GHz)
100 64 1x1GbE

R320 802.11ac Wave 2, 2x2:2 Não
867 Mbps (5 GHz)

300 Mbps (2,4 GHz)
256 64 1x1GbE

R510 802.11ac Wave 2, 2x2:2 Sim
867 Mbps (5 GHz)

300 Mbps (2,4 GHz)
100 512 2x1GbE

R610 802.11ac Wave 2, 3x3:3 Sim
1300 Mbps (5 GHz)
450 Mbps (2,4 GHz)

512 512 2x1GbE

R710 802.11ac Wave 2, 4x4:4 Sim
1733 Mbps (5 GHz)
600 Mbps (2,4 GHz)

512 4.000+ 2x1GbE

R720 802.11ac Wave 2, 4x4:4 Sim
1733 Mbps (5 GHz)
600 Mbps (2,4 GHz)

512 4.000+
1x1GbE

1x2.5GbE

Externo
MODELO

ESPECIFICAÇÕES DE 
HARDWARE

MU- 
MIMO

VELOCIDADE DE 
DADOS

USUÁRIOS  
SIMULTÂNEOS

PADRÕES 
DE ANTENA 

(POR  
BANDA)

PORTAS 
ETHERNET

T310 802.11ac Wave 2, 2x2:2 Sim
867 Mbps (5 GHz)

300 Mbps (2,4 GHz)
512 64 1x1GbE

E510 802.11ac Wave 2, 2x2:2 Sim
867 Mbps (5 GHz)

300 Mbps (2,4 GHz)
512 64 1x1GbE

T610 802.11ac Wave 2, 4x4:4 Sim
1733 Mbps (5 GHz)
600 Mbps (2,4 GHz)

512 4.000+ 2x1GbE

T710
Omni e 
Setor

802.11ac Wave 2, 4x4:4 Sim
1733 Mbps (5 GHz)
600 Mbps (2,4 GHz)

512 4.000+ 2x1GbE

Especialidade

MODELO
ESPECIFICAÇÕES 
DE HARDWARE

MU- 
MIMO

VELOCIDADE DE 
DADOS

USUÁRIOS  
SIMULTÂNEOS

PADRÕES 
DE ANTENA 

(POR  
BANDA)

PORTAS  
ETHERNET

C110 802.11ac Wave 2, 
2x2:2 Sim

867 Mbps (5 GHz)
300 Mbps (2,4 GHz)

100 4
2x10/100MbE 

1x porta de 
modem DOCSIS 3.0

H320 802.11ac Wave 2, 
2x2:2 Sim

867 Mbps (5 GHz)
150 Mbps (2,4 GHz)

100 4
2x10/100MbE

1x1GbE

H510 802.11ac Wave 2, 
2x2:2 Sim

867 Mbps (5 GHz)
300 Mbps (2,4 GHz)

100 4 5x1GbE

M510 802.11ac Wave 2, 
2x2:2 Sim

867 Mbps (5 GHz)
300 Mbps (2,4 GHz)

512 64 2x 1GbE  
1x RJ-45

RUCKUS UNLEASHED
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https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/r720/ds-ruckus-r720-pt-br.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/r310/ds-ruckus-r310-pt-br.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/r510/ds-ruckus-r510-pt-br.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/r610/ds-ruckus-r610-pt-br.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/r710/ds-ruckus-r710-pt-br.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/r320/ds-ruckus-r320-pt-br.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/t310/ds-ruckus-t310-pt-br.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/e510/ds-ruckus-e510-pt-br.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/t610/ds-ruckus-t610-pt-br.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/t710/ds-ruckus-t710-pt-br.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/c110/ds-ruckus-c110-pt-br.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/h320/ds-ruckus-h320-pt-br.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/h510/ds-ruckus-h510-pt-br.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/m510/ds-ruckus-m510-pt-br.pdf


APP MÓVEL UNLEASHED
As redes Ruckus Unleashed são projetadas do zero para serem fáceis de instalar e gerenciar. O app móvel Unleashed deixa as 
coisas ainda mais fáceis. Monitore, gerencie e atualize sua rede de qualquer lugar do mundo. Tudo o que você precisa saber, e 
todas as principais tarefas administrativas estão sempre na ponta dos seus dedos. 

Ao usar o app móvel, você pode instalar um PA Unleashed em menos de 5 minutos, e revisar todas as informações essenciais 
sobre sua rede. Veja quantos clientes e PAs estão conectados, o tráfego contínuo de rede e quaisquer alertas importantes 
rapidamente. Crie rápida e facilmente uma nova LAN sem fio ou edite uma rede existente. Veja quais aplicativos estão usando 
mais dados na rede, e crie regras para negar acesso a qualquer website. Precisa de ajuda? É só tocar em “Convite para 
Gerenciamento Remoto” e enviar uma mensagem de texto ou e-mail com um link contendo todas as informações da rede 
Unleashed para um especialista.

Instale em menos de 5 minutos 
com apenas alguns toques

Realize as principais tarefas administrativas de 
qualquer lugar no mundo

Veja o que está acontecendo em sua 
rede rapidamente
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INFORMAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO

MODELO SKU DESCRIÇÃO

R310 9U1-R310-XX00 Entrada nível 802.11ac Onda 1 PA duplo concorrente com BeamFlex 

R320 9U1-R320-XX02 Entrada nível 802.11ac Onda 2 PA duplo concorrente com BeamFlex 

R510 9U1-R510-XX00 AP 802.11ac Wave 2 dual-band de nível médio com MU-MIMO e BeamFlex+ 

R610 9U1-R610-XX00 AP 802.11ac Wave 2 dual-band de nível médio com MU-MIMO e BeamFlex+

R710 9U1-R710-XX00 Ponto de acesso Wave 2 802.11ac de alto nível com dual-band simultânea, MU-MIMO e BeamFlex+ 

R720 9U1-R720-XX00 High-end 802.11ac Onda 2 PA duplo concorrente com MU-MIMO, BeamFlex+ e 2,5Gbps de backhaul  

T310c 9U1-T310-XX20 Nível de entrada 802.11ac PA externo Onda 2 com BeamFlex+ antenas omni integrados, -20° C

T310d 9U1-T310-XX40 Nível de entrada 802.11ac PA externo Onda 2 com BeamFlex+ antenas omni integrados, -40° C

T310e 9U1-T310-XX51 Nível de entrada 802.11ac PA externo Onda 2 com BeamFlex+ antenas setoriais 120x30 graus, -20° C

T310n 9U1-T310-XX61 Nível de entrada 802.11ac PA externo Onda 2 com BeamFlex+ antenas setoriais 30x30 graus, -40° C 

E510 9U1-E510-XX01 AP 802.11ac Wave 2  para embutir com antena externa BeamFlex+

T610 9U1-T610-XX01 Média 802.11ac Onda 2 PA omnidirecional concorrente duplo com BeamFlex+ 

T610s 9U1-T610-XX51 Média 802.11ac Onda 2 PA concorrente duplo 120 graus com BeamFlex+

T710 9U1-T710-XX01 High-end 802.11ac Onda 2 PA omnidirecional concorrente duplo com BeamFlex+ 

T710s 9U1-T710-XX51 High-end 802.11ac Onda 2 PA concorrente duplo 120 graus com BeamFlex+

C110 9U1-C110-XX00 802.11ac Onda 2 Placa de parede concorrente dupla com modem a cabo DOCSIS 3.0 embutido

H320 9U1-H320-XX00 Switch de parede Onda 2 802.11ac concorrente dupla com duas portas 10/100MbE e BeamFlex+ 

H510 9U1-H510-XX00 Switch de parede Wave 2 802.11ac com dual-band e cinco portas GbE e BeamFlex+ 

M510 9U1-M510-ATT0 PA móvel interno 802.11ac Onda 2 com LTE Backhaul, AT&T

9U1-M510-D100 PA móvel interno 802.11ac Onda 2 AP com LTE Backhaul, Domínio 1 (maior parte da APAC e Europa)

9U1-M510-D200 PA móvel interno 802.11ac Onda 2 com LTE Backhaul, Domínio 2 (partes da APAC e América Latina)

OBSERVE: Ao solicitar APs externos, você deve especificar a região de destino, indicando -US, -WW ou -ZS, em vez de XX. Ao solicitar injetores PoE ou fontes de 
alimentação, você deve identificar o destino indicando -US, -EU, -AU, -BR, -CN, -IN, -JP, -KR, -SA, -UK ou -UN em vez de -XX.

Para pontos de acesso, o -Z2 se aplica aos seguintes países: Argélia, Egito, Israel, Marrocos, Tunísia e Vietnã. 

Para informações de pedidos de acessórios, visite o Guia de Acessórios.
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https://webresources.ruckuswireless.com/pdf/product-info/ruckus-accessory-guide.pdf


RECURSOS

50 PAs ou 1.024 clientes conectados ao mesmo tempo  
por instalação

Cache de autenticação com 802.1X

Autenticação 802.1X EAP usando servidor externo AAA (RADIUS) 

Listas de controle de acesso

Grupos de PA

Reconhecimento e controle de aplicativo. Limitação de frequência 
baseada em aplicativos e molde de tráfego QoS. Os seguintes 
gráficos em pizza são fornecidos:
 • Principais 10 clientes por aplicativo  
 • Principais 10 aplicativos usados nas redes   
 • Principais 10 aplicativos usados por cada cliente

Seleção automática de PA principal: Um PA Ruckus Unleashed serve 
como “PA Principal”, um dos PAs membros que assumirá as funções 
do controlador se o Principal não estiver ao alcance.

Isolamento Bonjour

Gateway Bonjour 

Assistente de Configuração CLI

Renomear Cliente

Isolamento de cliente

Políticas de impressões digitais de clientes e acesso a dispositivos

Servidor DHCP (configurado manualmente do PA Principal da  
Rede Unleashed)

DPSK (Chave pré-compartilhada dinâmica) 

VLAN Dinâmica

Suporte de VLAN para porta de ethernet para H320 e H510

WLANs de acesso de convidados 

WLANs de Hotspot (WISPr) 

Portal cativo baseado em HTTP 

Redirecionamento HTTP/HTTPS

Roaming em camada 2

Interface de gerenciamento de IP

Suporte a vários idiomas

Firmware de um passo atualiza toda a rede a partir de uma  
única interface

Recuperação de senha

Principal de preferência - Os administradores podem configurar 
um PA para servir como o PA Unleashed Principal “preferido”. Se 
o Principal preferido estiver off-line, outro PA membro se tornará 
o Principal. Quando o Principal preferido voltar a ficar on-line, 
retornará ao cargo de Unleashed Principal.

RUCKUS UNLEASHED
W-Fi empresarial para pequenas organizações

PLANILHA DE DADOS 
DA FAMÍLIA DE PRODUTOS

O gerenciamento de FR (frequência de rádio) apresenta:
 • BeamFlex+ 
 • ChannelFly 
 • Verificação em segundo plano 
 • Seleção automática de canais baseada em ChannelFly ou 

varredura de fundo 
 • Direcionamento de banda
 • Balanceamento de carga de clientes
 • Detecção de AP Rogue

Suporte para mesma WLAN para vários logins em redes sociais

Passe de convidados para autoatendimento

SmartMesh (em modelos selecionados)

SNMP

Login em redes sociais (Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft  
e WeChat)

O PA Unleashed Principal pode ser configurado no modo Gateway 
para fornecer roteamento, NAT e DHCP para todos os dispositivos 
em uma rede de área local, além de servir como controlador e 
atender clientes.

Solução de problemas
 • SpeedFlex
 • Conectividade do cliente
 • Status da internet
 • Status de porta de ethernet do PA
 • Relatório de causa de reinicialização do PA

Recuperação uniforme SSID

Conectividade de gerente multilocais Unleashed

Até 1024 dispositivos do cliente suportados (dependendo do 
método de criptografia/autenticação)

Até 512 usuários locais suportados (no banco de dados interno) 

Opções de criptografia/autenticação WLAN:
 • Aberta + nenhuma 
 • Aberta + Nenhuma + Autenticação MAC 
 • Aberta + Nenhuma + Autenticação Web
 • Aberta + WPA2 + AES + PSK 
 • Aberta + WPA2 + AES + DPSK 
 • 802.1X + WPA2 + AES + AAA

Priorização de WLAN

WLAN por rádio

Suporte Zero TI configuração automática de configurações de Wi-Fi 
do cliente 

Malha zero toque
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