A3 MESH är ett svenskt WiFi-system som kommer att förse dig med ett WiFi precis som det ska vara; supersnabbt med full täckning överallt därhemma men utan
krångliga installationer och komplicerade inställningar.

Kraftfull WiFi-täckning i hemmet
Äntligen behöver du inte längre irritera dig på dåligt WiFi i vissa delar av hemmet.
A3 MESH består av en MESH-router och en MESH-extender. Tillsammans skapar
de ett smart WiFi som smidigt täcker alla utrymmen i en lägenhet eller ett medelstort hus.

Systemet är flexibelt och kan vid behov enkelt utökas med fler MESH-enheter. Det
garanterar en väl täckande lösning även för dig som har ett större hus, riktigt tjocka
väggar eller en annorlunda planlösning. Kommunikationen är helt trådlös och allt
som behövs är ett eluttag för att ansluta ytterligare MESH-extenders.
Ring till din internetoperatör för att kolla hemmets interna hastighet och få reda på
om du behöver en extra extender. Eller mät själv WiFi-styrkan där du bor genom att
ladda hem appen Wi-Fi SweetSpots på din smartphone.

Full fart för familjen – och gäster
A3 MESH ger dig ett mycket snabbt WiFi med hela 2200 Mbps i total trådlös hastighet. Något som alla kan dela på, och det utan att störa varandra.
Kommunikationen mellan MESH-enheterna går via en egen snabb och intelligent
trådlös kanal. Intelligensen i systemet tar bort påverkan av störningar från andra
uppkopplade enheter och elektriska apparater. Det gör att din videokonferens inte
kommer att hacka för att någon annan tittar på film eller spelar online, eller sätter
på mikrovågsugnen.

Varje MESH-enhet är konstruerad för att hantera upp till ett trettiotal WiFi-uppkopplingar samtidigt.
När du vill, kan du enkelt sätta upp ett gäst-WiFi för tillfälliga besökare till exempel
barnens kompisar. De får farten och täckningen men inte tillgång till andra datorer
och teknologi i hemmet.

Inga krångliga installationer!
Anslut din MESH-router till bredbandsuttaget och se till att enheterna har ström.
Två knapptryckningar senare har de kopplat ihop sig och börjar installera sig själva.
Inga kablar behövs mellan enheterna då de kommunicerar helt trådlöst.
A3 MESH använder senaste standards vilket betyder att datatrafiken anpassas
efter var man är och vad man gör. Allt för att din WiFi-anslutning ska vara snabb
och stabil. Om du exempelvis har ett videosamtal och behöver byta rum under ett
pågående möte så anpassar systemet datatrafiken därefter och du kan fortsätta
mötet även medan du flyttar dig utan avbrott eller sämre kvalitet på bild och ljud.
Om du ändå skulle stöta på problem, kontakta din internetoperatör så får du hjälp
på distans.

Specifikationer MESH Router Tilgin HG2501
WLAN gränssnitt (trådlös)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IEEE 802.11n 2,4 GHz, MIMO 3x3, 3 rumsliga strömmar, 600 Mbps länkhastighet med 256 QAM
4 SSID Implicit beamforming, HW redo för MU-MIMO
Stöd för 802.11 b / g / n / d / e / h / I / w / k / v / ai
IEEE 802.11ac 5GHz, Wave 2, MIMO 4x4, 4 rumsströmmar, 1700 Mbps länkhastighet med 256
QAM
4 SSID, Explicit beamforming, MU-MIMO
Stödda 802.11ac-alternativ: STBC, LDPC, MRC, DFS
Stöd för: 802.11 b / g / n / d / e / h / I / w / k / v / ai
IEEE 802.11i / WEP, WPA, WPA2 per SSID
IEEE 802.11e / WMM, QoS för röst och video via WLAN
Trådlös-skyddad inställning (WPS) med PIN och tryckknapp
Automatisk kanalbandbredd och optimalt kanalval
Interna antenner

WAN gränssnitt (trådbunden)
•

1 x 10/100/1000 Base-Tx, Autoneg. Auto MDI/MDI-X, RJ-45-port

LAN gränssnitt (trådbunden)
•

4x 10/100/1000 Base-Tx, Autoneg. Auto MDI/MDI-X, RJ45-port

Röstgränssnitt
•
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Ring voltage: min 45vrms, 5 REN/FXS, RJ11-port

USB gränssnitt
•

1x USB 3.0

Switch
•
•
•
•
•
•

2048 MAC-adresstabellposter
Full 4K med VLAN-stöd, 64 samtidiga VLAN
32 L2 / L3 QoS-köer. Programmerbara flödesklassificeringar
Stöd för jumbo-ramar
Programmerbar QoS-motor för klassificering och märkning av lager 2 till 7
Programmerbart stöd för trafikövervakning

Green mode
•
•

Standby-knapp för energisparläge.
Utformad enligt överensstämmelse med CoC

Regulatory Compliances
•

CE mark. WEEE. RoHS

Fysiska Specifikationer
•
•
•
•
•
•
•

Nettodimension: 220x160x36mm
Nettovikt: 0,65 kg
Driftstemp: 0-40 C
Icke-driftstemperatur: -20-60 C
Luftfuktighet: RH, icke kondenserande: 10-90%
Luftfuktighet utan drift: RH, icke kondenserande 9-95%
Extern strömförsörjning: I 100-240VAC, Out 12VDC 2.5A

Specifikationer Tilgin IHD103
WLAN interfaces (wireless)
• IEEE 802.11ac 5 GHz – MIMO 2x2, 2 strömmar
• IEEE 802.11ac, 5 GHz – MIMO 4x4, 4 strömmar
• IEEE 802.11n, 2.4 GHz – MIMO 2x2, 2 strömmar
• IEEE 802.11e/WMM, QoS för röst och video
• Trådlös-skyddad inställning (WPS) med PIN och Tryckknapp
• Interna antenner
WAN Gränssnitt (trådbundet)
• 1 x 10/100/1000 Base-Tx
• Autoneg. Auto MDI/MDI-X
• Connector: RJ-45
LAN Gränssnitt (trådbundet)
• 1x 10/100/1000 Base-Tx
• Autoneg. Auto MDI/MDI-X
• Connector: RJ-45

WIFI MESH EXTENDER
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Wi-Fi Mesh
• Sömlös handover, bandstyrning, åtkomstpunktstyrning
• Självorganiserad nätverksfunktion
Hantering
• TR-069 för SW uppdatering/konfiguration/status
• Lokalt GUI för användarhantering
• LED indikation för optimal placering
• Konfigurationskloning
Reglerande överenstämmelser
• CE mark. WEEE. RoHS
Fysiska specifikationer:
• Vikt: 0,3kg
• Operativ temp: 0-40C
• Icke-operativ temp: -20-70C
• Operativ luftfuktighet, RH, icke-kondenserande: 10-90%
• Icke-operativ luftfuktighet: RH, icke-kondenserande

