
Instalando o ponto de acesso para AP505i 
ambientes internos ExtremeMobility 802.11ax 
Visão geral do AP505i
O AP505i é um ponto de acesso de próxima geração, modelo 802.11ax de uso empresarial, 
para instalação suspensa em ambientes internos. A letra "i" no AP505i indica que o 
produto inclui antenas internas. O AP inclui dois rádios 4 x 4 simultâneos, oito antenas 
internas de Wi-Fi e uma antena de Bluetooth Low Energy (Bluetooth de Baixa Energia – 
BLE). 
O AP505i pode ser instalado em paredes de gesso ou madeira, tetos sólidos e planos, 
caixas de distribuição/passagem e/ou tetos falsos/rebaixados. 

O modelo do AP505i possui as seguintes características:
• Rádios: 2 rádios (uma banda bloqueada em 2,4 GHz e outra em 5 GHz)  1 

rádio com tecnologia IoT (2,4 GHz)
• Porta Console: RJ45
• Duas portas Ethernet 

– Uma porta multitaxa GE/2.5 GE (LAN1) com PoE
– Porta Ethernet 10/100/1000 (LAN2) 

• LEDs: 6 
– Todos os LEDs ficam acesos durante o reset. 

• Um botão de Reset 
• Alimentação: PoE 802.3af; 12 VCC de alimentação externa no conector (ver 

Table 1 para mais detalhes)
• Antenas:

– Oito antenas Wi-Fi internas
– Uma antena tipo BLE interna

• Temperatura:
– Temperatura de funcionamento de 0 a +40 °C (32 °F a 104 °F) 

• Embalagem: somente plástico
Na Figure 1, a imagem do topo indica a vista superior do AP505i. A imagem inferior 
mostra uma vista lateral do AP505i. 

Figura 1  Vista superior e lateral do AP505i

Table 1 Métodos de alimentação do AP505i

Observação: O AP505i requer um firmware básico mínimo WiNG 
7.0.

1 Porta USB

Fonte de alimentação Descrição

Alimentação pela porta 
Ethernet (PoE)

A energia é fornecida através da porta Ethernet 
RJ45 (porta CONSOLE) à direita da porta de 
12 VCC do AP505i, compatível para alimentação 
por 802.3af e 802.3at. Este é o método 
preferido de alimentação do AP em instalações 
suspensas e em paredes altas.

Alimentação externa de 
12 VCC (opcional; solicite 
peça #37219 – conector 
PWR 12 VCC,
3 A, 2,5 mm x 5,5 mm)

O AP505i também pode ser alimentado por 
uma fonte de alimentação CC externa 
conectada a uma fonte CA. Conecte a tomada 
de entrada de energia na porta CC de entrada. 

Observação: O PoE é desabilitado quando o fornecimento externo 
de energia é utilizado.
Figura 2  Portas traseiras do AP505i

Table 2 Descrição das portas traseiras no AP505i

Status dos LEDs
Os LEDs estão na parte frontal do AP, mas não estão marcados de forma visível. 

Table 3 Status do LED do AP505i

Para informações detalhadas de instalação do AP505i, consulte o Guia de Instalação do 
ExtremeWireless AP505i.

Verificação do conteúdo da embalagem do AP505i
Verifique o conteúdo da caixa e veja se os seguintes itens estão incluídos:

Montagem e conexão do AP
Use estas instruções como orientações para montar e conectar o AP505i de forma fácil e 
segura. 
O AP505i inclui um suporte de montagem (#37201) que pode ser usado para montar o 
AP em uma barra T plana, com forro de teto plano, superfícies planas e vigas. Adaptador 
e suportes estão disponíveis para montagem do AP em placas de forro e barras T 
irregulares. Para montar o AP505i em uma caixa de distribuição/passagem, utilize o 
suporte opcional (WS-MBI-WALL04; #30516). Todas as peças adicionais e opcionais são 
vendidas separadamente. 

Número Descrição

1 Trava Kensington

2 Fonte de alimentação de 12 VCC

3 Porta Console

4 LAN 2 (GE)

5 LAN 1 (2.5 GE)

Ícone do LED Cor do LED Descrição

Status VERDE Funcionamento normal 

ÂMBAR Não funcional

Ethernet GE1 ÂMBAR 100 Mbps

VERDE 1000 Mbps

ROXO 2,5 G/5 G

Ethernet GE2 ÂMBAR 100 Mbps

VERDE 1000 Mbps

Status do rádio 
nº 1

VERDE 2,4 GHz

Status do rádio 
nº 2

ÂMBAR 5 GHz

IoT (BLE) AZUL Indica que o BLE está ativado

OFF Não funcional

Table 4 Conteúdo da caixa do AP505i

Quantidade Item

1 Referência rápida do AP505i 

1 Suporte de montagem para AP 802.11ax para ambientes 
internos 

1 Cartão Cloud de início rápido

1 Ponto de acesso AP505i

2 Parafusos tipo Phillips de cabeça chata para madeira

2 Buchas de aparafusamento

Observação: Os procedimentos de montagem para instalação do AP 
utilizando o adaptador WS-MBI-DCFLUSH (encomenda de peça #37211) em 
uma barra T, WS-MBI-DCMTR01 (encomenda de peça nº 30518) em uma barra T, 
e utilização do suporte de montagem principal (encomenda de peça #37201) 
em conjunto com um adaptador de encaixe metálico plano (encomenda de 
peça #37210), acessórios BRKT-000147A-01 (grampo de viga) e KT-135628-01, 
são abordados no Guia de Instalação do ExtremeWireless AP505i.
Montagem do AP em paredes de gesso ou madeira/
teto sólido plano
Lista de verificação antes da instalação:
• A superfície de montagem, o item e o hardware correspondentes devem 

ser capazes de sustentar o AP em todas as condições ambientais.
• A superfície de montagem deve ser plana. 
Para instalar o AP em uma parede de gesso ou superfície plana:
Opção 1: Utilizando o suporte de montagem principal
1 Utilize o suporte de montagem como modelo e marque os centros dos 

furos na parede.

2 Insira os parafusos nos furos do suporte de montagem e utilize as buchas 
de aparafusamento, se necessário.

3 Insira o conector do cabo Ethernet RJ45 na porta LAN/GE. 
4 Encaixe o AP nas quatro pernas de apoio do suporte e deslize para baixo 

para fixar. 

Opção 2: Utilizando um suporte opcional para parede e caixa

1 Instale o suporte WS-MBI-WALL04 em uma parede/teto utilizando dois 
parafusos e duas buchas, se adequado, e certifique-se de que a aba de 
travamento esteja no lado superior.

• Utilize o suporte opcional para parede e caixa de distribuição como modelo 
para marcar os furos a serem utilizados. Para o procedimento de 
montagem em paredes, a Extreme Networks recomenda os centros de furo 
tipo "A" ou "B".

• Marque os centros de furo a serem usados na superfície de encaixe.
• Faça a perfuração e encaixe o suporte utilizando os parafusos e âncoras 

fornecidos no kit. 
2 Conecte o cabo LAN/Ethernet ao AP. 
3 Insira o AP nas hastes com lingueta e deslize-o para fixá-lo a cerca de 1/4".

Montando o AP em um teto falso/rebaixado
O AP505i pode ser diretamente montado em um teto falso/rebaixado utilizando o 
suporte de montagem na barra T. Caso haja alguma saliência no material de forro do teto, 
adicione o adaptador de barra T opcional ao suporte de montagem antes da instalação 
da barra T. 

Opção 1: Utilizando o suporte de montagem principal com uma barra T plana
Antes da instalação, verifique o seguinte:
• Se a espessura da base da barra T que sustenta o forro do teto é de 0,031".
• Se a espessura máxima da base da barra T é de 0,055".

1 Retire as placas de forro do teto, empurre e gire o suporte de montagem 
principal sobre a barra T de modo que as abas de travamento anguladas no 
centro do suporte principal sejam encaixadas na barra T. 

Figura 3  Acoplando o suporte de montagem principal a uma 
barra T

2 Recoloque as placas para fixar a barra T.
3 Segure o AP e force-o para a frente e para trás para se certificar de que 

esteja devidamente instalado. 
4 Insira o conector do cabo Ethernet RJ45 na porta LAN1/GE1.

Opção 2: Montagem do AP ao encaixar um adaptador no suporte principal

1 Encaixe o adaptador da barra T alinhando as pequenas curvas no 
adaptador com as partes alongadas elevadas no suporte principal, puxe o 
pino de travamento do adaptador para cima e gire. Certifique-se de que o 

Observação: As quatro pernas do suporte e a direção da seta 
devem estar na posição vertical e apontadas para cima e a parte 
plana do suporte deve estar em contato com a superfície na qual a 
instalação será feita. 

Observação: A montagem do AP em um teto plano requer o 
suporte WS-MBI-WALL04 (#30516), dois parafusos Phillips de cabeça 
chata e duas buchas de aparafusamento.

Observação: Se a largura da barra T pode ser de 9/16" (15 mm) ou 
15/16" (24 mm).

Observação: A montagem do AP em um teto falso ou rebaixado 
requer um adaptador opcional (Kit de montagem universal para APs 
de WLAN; nº KT-135628-01). O adaptador requer uma barra T plana e 
se encaixa em uma placa de teto com até 0,35" de saliência a partir da 
barra. 
pino de travamento encaixe no furo do pino de travamento no suporte 
principal, fixando-o no lugar. 

Figura 4  Encaixando o adaptador no suporte principal

2 Deslize o suporte da barra T sobre a barra T e recoloque as placas para 
fixar o adaptador sobre a barra T. 

3 Segure o AP e force-o para a frente e para trás para se certificar de que 
esteja devidamente instalado.

4 Insira o conector do cabo Ethernet RJ45 na porta LAN1/GE1.

O adaptador opcional WS-MBI-DCMTR01 (#30518) também pode ser usado para 
instalações de barras T sem o suporte de montagem. Para mais informações, consulte o 
Guia de Instalação do ExtremeWireless AP505i.

Montagem do AP em um suporte sobre uma caixa 
de distribuição ou passagem
Para montar o AP em um suporte sobre uma caixa de distribuição ou passagem:
1 Utilize o suporte de parede e caixa WS-MBI-WALL04 (#30516). 
2 Retire os parafusos da caixa de distribuição/passagem. 
3 Alinhe os furos do suporte na caixa de distribuição/passagem e certifique-

se de que permaneçam alinhados. Caso não estejam alinhados, faça novos 
furos.

4 Utilizando os furos alinhados ou os novos furos, encaixe o suporte na caixa 
de distribuição/passagem, utilizando os parafusos retirados da caixa 
anteriormente. 

5 Conecte o cabo LAN/Ethernet ao AP. 
6 Alinhe as ranhuras e as hastes com lingueta e deslize o AP sobre o suporte 

até ouvir um ruido de travamento. 

Montagem do AP em uma viga 
Lista de verificação antes da instalação:
• A viga deve ser capaz de sustentar o AP em todas as condições 

ambientais.
• A viga deve ser plana.
Antes de encaixar o AP em uma viga, verifique se:
• A área de encaixe da viga possui, pelo menos, 0,5" (12,7 mm) de largura e 

um comprimento igual à maior dimensão do AP.
• A superfície de montagem da viga possui menos de 0,650" (16,5 mm) de 

espessura.
Para encaixar o AP a uma viga, encaixe um grampo de viga (Acessório BRKT-000147A-
01) ao suporte de montagem:
1 Encaixe o adaptador ao suporte de montagem com um movimento de 

torção.
2 Encaixe o suporte de montagem ao AP. 
3 Posicione o adaptador sobre uma viga de modo que haja espaço suficiente 

entre o parafuso e o grampo a ser apertado.
4 Use o parafuso e o grampo sobre o adaptador para fixar o AP sobre a viga.
5 Insira o conector Ethernet no AP.

Conectando uma fonte de alimentação ao AP505i
O cabo de alimentação pode ser inserido no conector de alimentação na parte traseira do 
AP, caso haja necessidade de alimentar o AP505i utilizando uma fonte de alimentação 
externa de 12 VCC. Não há suporte de montagem de parede para a fonte de alimentação 
de 12 VCC. Quando o dispositivo estiver ligado, o LED de alimentação na parte frontal do 
AP ficará aceso. Consulte o Guia de Instalação do ExtremeWireless AP505i para mais 
informações sobre opções de alimentação.

Conexões LAN/Console
O AP505i inclui duas portas LAN (Ethernet) e uma porta Console. Durante administração 
e manutenção através da LAN ou Console, o AP ainda precisa de uma fonte de 
alimentação, seja através de um cabo Ethernet PoE ou de uma fonte de alimentação CC.

Observação: Após o alinhamento dos furos, a aba de travamento do suporte 
deve estar apontada para cima e a caixa de distribuição/passagem deve estar 
totalmente coberta pelo suporte. O suporte deve estar em ângulo reto em 
relação às restantes paredes da sala e os dois furos usados devem estar do lado 
oposto ao furo central maior do suporte.

Observação: Se os furos necessários não estiverem próximos aos cantos do 
suporte, quebre os cantos para diminuir a visibilidade do suporte, após a 
instalação do AP.

Cuidado: O aperto excessivo dos parafusos pode causar a 
deformação do suporte. Se o suporte ficar deformado, não será 
possível deslizar o AP sobre as hastes com lingueta. 

https://www.extremenetworks.com/support/documentation/
https://www.extremenetworks.com/support/documentation/
www.documentation.extremenetworks.com
https://www.extremenetworks.com/support/documentation/
https://www.extremenetworks.com/support/documentation/
http://documentation.extremenetworks.com/WiNG/Access_Points/ExtremeWireless_WiNG_AP3915i_Install_Guide/WiNG_Hardware/AP3915i_Install_Guide/overview_ap_3915i.shtml
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Pontos de acesso 
ExtremeMobilityTM

Referência rápida
AP505i-FCC
AP505i-WR
AP505i-FCC-TAA

Aviso 
Copyright © 2019 Extreme Networks, Inc. Todos os direitos reservados.

Avisos legais
A Extreme Networks, Inc. reserva-se o direito de fazer alterações em 
especificações e outras informações contidas neste documento, bem como no 
seu site, sem aviso prévio. O leitor deverá, em todos os casos, consultar 
representantes da Extreme Networks para determinar se tais alterações foram 
feitas.
O hardware, firmware, software ou qualquer especificação descrita ou 
mencionada neste documento está sujeita à alteração sem aviso prévio.

Marcas comerciais
A Extreme Networks e o logotipo da Extreme Networks são marcas 
comerciais ou marcas comerciais registradas da Extreme Networks, Inc. nos 
Estados Unidos e/ou em outros países. 
Todos os demais nomes (incluindo qualquer nome de produto) mencionados 
neste documento pertencem a seus respectivos proprietários e podem ser 
marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de suas respectivas 
empresas/proprietários.
Para obter mais informações sobre as marcas comerciais da Extreme 
Networks, consulte: www.extremenetworks.com/company/legal/trademarks/

Documentação, vídeos de instalação e suporte técnico
Para obter suporte técnico para o produto, incluindo documentação e vídeos de 

instalação, visite: www.extremenetworks.com/documentation

N/P 9035991BP Rev01
Informações regulamentares e sobre 
conformidade

Diretrizes de segurança
Esta seção contém avisos que devem ser obedecidos para garantir a segurança pessoal e 
evitar danos ao equipamento.
Profissionais qualificados:

Aviso da FCC (Federal Communications Commission – 
Comissão Federal de Comunicações) 

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo 
digital da classe B, de acordo com a parte 15 das regras de FCC. Estes limites são 
projetados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma 
instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de 
radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá 
causar interferências prejudiciais em comunicações de rádio. No entanto, não há 
nenhuma garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se 
este equipamento causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, que 
podem ser determinadas desligando e ligando o equipamento, o usuário é aconselhado a 
tentar corrigir as interferências por meio de uma das seguintes medidas:
• Redirecione ou reposicione a antena receptora.
• Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
• Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do qual o receptor 

está conectado.
• Consulte o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Este dispositivo está em conformidade com o Parágrafo 15 das normas da FCC. A 
operação está sujeita às duas seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar 
interferências prejudiciais e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência 
recebida, incluindo interferências que possam causar uma operação indesejada.
Este transmissor não deve ser colocado ou operar em conjunto com qualquer outra 
antena ou transmissor. O funcionamento na faixa de 5,15–5,25 GHz é restrito a ambientes 
internos.

Aviso da Industry Canada 
Este dispositivo está em conformidade com os RSS isentos de licença da ISED. A 
operação está sujeita às duas seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar 
interferências prejudiciais e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência 
recebida, incluindo interferências que possam causar uma operação indesejada.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’ ISED applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) le 
dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit 
accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un 
fonctionnement indésirable. 

Cuidado:
1 O dispositivo para operação na banda de 5150 a 5250 MHz é apenas para uso em 

ambientes fechados a fim de reduzir o potencial de interferências prejudiciais para 
sistemas de comunicações móveis de cocanal via satélite;

2 O ganho de antena máximo permitido para dispositivos na banda 5725–5850 MHz 
deve ser tal que o equipamento ainda cumpra com o limite de EIRP especificado para 
operações ponto a ponto e não ponto a ponto, conforme o caso; e 

3 Os usuários devem ser informados de que os radares de alta potência são alocados 
como usuários principais (ou seja, usuários prioritários) das bandas 5650–5850 MHz e 
poderiam causar interferências e/ou danos aos dispositivos LE-LAN.

Avertissement:
1 les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement 

pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable 
aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;

2 le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande de 5725 à 5 
850 MHz) doit être conforme à la limite de la p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point 
à point et l’exploitation non point à point, selon le cas; 

3 De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de 
haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu’ils ont la priorité) 
pour les bandes 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/
ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Electrical Hazard: Somente profissionais qualificados devem executar 
procedimentos de instalação. No âmbito das notificações de segurança nesta 
documentação, profissionais qualificados são definidos como pessoal 
autorizado a realizar o comissionamento, aterramento e etiquetamento de 
dispositivos, sistemas e circuitos de acordo com as práticas e padrões de 
segurança estabelecidos. Um profissional qualificado está ciente dos requisitos 
e riscos referentes à instalação de equipamentos elétricos em ambientes 
externos de acordo com os códigos nacionais.

Advertência: Este equipamento não tem direito à proteção contra 
interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas 
devidamente autorizados.

Cuidado: Quaisquer alterações ou modificações não expressamente 
aprovadas pela parte responsável pela conformidade poderão anular a 
autoridade do usuário para operar este equipamento.

Advertência: Declaração de exposição à radiação da FCC: Este 
equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da 
FCC estabelecidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve 
ser instalado e operado com a distância mínima de 23 cm entre o radiador e o 
corpo do usuário.

Advertência: Declaração de exposição à radiação da IC: este equipamento 
está em conformidade com os limites de exposição à radiação da ISED 
estabelecidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser 
instalado e operado com a distância mínima de 27 cm entre o radiador e o 
corpo do usuário.

Advertência: Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est 
conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un 
environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec 
un minimum de 27cm de distance entre la source de rayonnement et votre 
corps.
Outros países
Brasil
Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos 
regulamentados pela Resolução n° 242/2000 e atende aos requisitos técnicos 
aplicados.  
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode 
causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, 
consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br

Substâncias perigosas
Este produto está em conformidade com os requisitos da Diretiva 2011/65/UE 
do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de junho de 2011 sobre a restrição 
do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamento 
eletroeletrônico.

Informações CE

O dispositivo é restrito apenas a uso interno ao operar na        
faixa de frequência de 5150 a 5350 MHz.

Advertência: Aviso da DFS: Seleção de frequência dinâmica (DFS) para 
dispositivos operando nas bandas 5250–5350 MHz, 5470–5600 MHz e 5650–
5725 MHz.

Advertência: Aviso da DFS: Sélection dynamique de fréquences (DFS) pour 
les dispositifs fonctionnant dans les bandes 5250-5350 MHz, 5470-5600 MHz 
et 5650-5725 MHz.

Advertência: Apenas para uso em ambientes internos. この製品は屋
内においてのみ使用可能です

Advertência: Declaração da MPE – Dispositivo móvel: este equipamento 
está em conformidade com os limites de exposição à radiação da UE 
estabelecidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser 
instalado e operado com a distância mínima de 20 cm entre o radiador e o 
corpo do usuário.
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Todos os modos de funcionamento

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), Bluetooth (LE), 802.11ax 
(HEW20), 802.11ax (HEW40), 802.15.4 (Thread)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 
802.11ac (VHT80), 802.11ac (VHT160), 802.11ax (HEW20), 802.11ax (HEW40), 802.11ax 
(HEW80), 802.11ax (HEW160)

A frequência e a energia máxima transmitida na UE são listadas abaixo:
2412-2472MHz: 19.99 dBm 
2402-2480MHz (LE): 7.56 dBm
5180-5240MHz: 22.99 dBm
5260-5320MHz: 22.99 dBm
5500-5700MHz: 22.99 dBm
2405-2480MHz: 5.72 dBm

Aviso europeu de resíduos de equipamentos elétricos e 
eletrônicos (REEE)

De acordo com a Diretiva 2012/19/UE do Parlamento Europeu sobre resíduos 
de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE):
1 O símbolo acima indica a obrigatoriedade da coleta separada de equipamento elétrico 

e eletrônico.
2 Quando este produto atingir o fim de sua vida útil, ele não poderá ser descartado como 

lixo municipal não selecionado. Ele deverá ser coletado e tratado separadamente.
3 Foi determinado pelo Parlamento Europeu que existem efeitos negativos potenciais 

sobre o meio ambiente e a saúde humana como resultado da presença de substâncias 
perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos.

4 É da responsabilidade do usuário utilizar o sistema de coleta disponível para garantir 
o tratamento correto dos REEE. 

Para obter mais informações sobre o sistema de coleta disponível, contate o 
departamento de Conformidade Ambiental da Extreme através do e-mail 
Green@extremenetworks.com.

Declaração de conformidade em idiomas da Comunidade
Europeia

Inglês Pelo presente documento, a Extreme Networks, Inc. declara que este dispositivo 
de rádio LAN (AP505i) está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. Para 
consultar o texto da Declaração de Conformidade da UE na íntegra, entre em 
contato com o departamento de Conformidade Regulatória da Extreme através 
de compliancerequest@extremenetworks.com

Finlandês Valmistaja Extreme Networks vakuuttaa täten että Radio LAN device tyyppinen 
laite on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin 
muiden ehtojen mukainen.

Neerlandês Hierbij verklaart Extreme Networks dat het toestel Radio LAN device (AP505i) in 
overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen 
van richtlijn 2014/53/EU. 

Francês Par la présente Extreme Networks déclare que l'appareil Radio LAN device 
(AP505i) est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions 
pertinentes de la directive 2014/53/EU. 

Sueco Härmed intygar Extreme Networks att denna Radio LAN device (AP505i) står I 
överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta 
bestämmelser som framgår av direktiv 2014/53/EU. 

Dinamarquês Undertegnede Extreme Networks erklærer herved, at følgende udstyr Radio LAN 
device (AP505i) overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 
2014/53/EU.

Alemão Hiermit erklärt Extreme Networks die Übereinstimmung des "WLAN Wireless 
Controller bzw. Access Points" (AP505i) mit den grundlegenden Anforderungen 
und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 2014/53/EU.

Grego ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Extreme Networks ∆ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Radio LAN device 
(AP505i) ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2014/53/ΕU.

Islandês Extreme Networks lysir her med yfir að thessi bunadur, Radio LAN device 
(AP505i), uppfyllir allar grunnkrofur, sem gerdar eru i R&TTE tilskipun ESB nr 
2014/53/EU.

Italiano Con la presente Extreme Networks dichiara che questo Radio LAN device 
(AP505i) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti 
stabilite dalla direttiva 2014/53/EU.

Espanhol Por medio de la presente Extreme Networks declara que el Radio LAN device 
(AP505i) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones 
aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/EU.

Português Extreme Networks declara que este dispositivo de rádio LAN (AP505i) está em 
conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 2014/
53/UE. 

Malti Hawnhekk, Extreme Networks, jiddikjara li dan Radio LAN device (AP505i) 
jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti ohrajn relevanti li hemm 
fid-Dirrettiva 2014/53/EU.

www.extremenetworks.com/support/documentation
www.extremenetworks.com/support/documentation
mailto:compliancerequest@extremenetworks.com
mailto:compliancerequest@extremenetworks.com
http://www.anatel.gov.br
www.extremenetworks.com/company/legal/trademarks/
www.extremenetworks.com/support/
www.extremenetworks.com/documentation

