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Certificação da Wi-Fi Alliance
O SonicWall® SonicWave 432e está certificado pela Wi-Fi Alliance, 
certificação designada pelo logotipo Wi-Fi CERTIFIED.

O logotipo Wi-Fi CERTIFIED é uma marca de 
certificação da Wi-Fi Alliance e indica que o 
produto passou por rigorosos testes da 
Wi-Fi Alliance e demonstrou interoperabilidade 
com outros produtos, incluindo produtos de 
outras empresas que trazem o logotipo 
Wi-Fi CERTIFIED.

Instalação de antenas no SonicWave
Instalar as antenas no seu SonicWave 432e:
1 Remova as oito antenas dos respectivos sacos e coloque uma em 

cada conector. 
2 Aperte ligeiramente os encaixes com os dedos.
3 Ajuste as antenas na vertical para otimizar a recepção do sinal.
4 Para uma melhor cobertura sem fio, as antenas do SonicWave 432e 

devem estar posicionadas verticalmente. O design circular do 
SonicWave ajuda a criar um forte padrão de sinal sem fio multidirecional. 
Na maioria dos casos, deixar as antenas viradas para cima (como 
mostrado na ilustração) fornecerá a melhor cobertura geral.

Fixação de antenas

Instalar o suporte de montagem
O SonicWave 432e vem com um suporte de montagem para que possa 
ser montado no teto ou em outra superfície plana. Esta seção descreve 
como fixar o suporte de montagem no teto ou em uma parede interna.
O suporte de montagem fornece dois pares de abas de travamento da 
barra suportando as larguras de barra em T para o teto: 15"/16" e 9"/16".
Para montar sobre uma superfície plana, utilize os furos para fixação em barra 
T para inserção dos parafusos (3,5 mm) com 1,25" (31,75 mm) de 
comprimento. Para montar em parede de gesso utilize buchas para fixação. 
Estas buchas devem acomodar parafusos que possam suportar 4.5 Kg.

Parte superior do suporte de montagem 

Parte inferior do suporte de montagem

Para fixar o suporte de montagem em teto usando as barras de fixação em T:
1 Pressione a parte superior do suporte de montagem contra a barra 

em T do teto. Aplique pressão nas abas de travamento em T do 
suporte.

2 Deslize o suporte de montagem pelos suportes em T até que estes se 
encaixem.

Para fixar o suporte de montagem no teto ou na parede usando parafusos:
1 Coloque o lado superior do suporte de montagem contra o teto ou a 

parede e marque os locais dos dois pontos de inserção dos parafusos. 
2 Faça furos iniciais nos locais marcados. Para uma parede de madeira, 

use uma broca que se encaixe nos parafusos. Para placas de gesso, 
use uma broca que se encaixe às buchas de fixação.

3 Para placas de gesso, parafuse às buchas de fixação.
4 Coloque o suporte de montagem contra a parede com os furos 

alinhados nas marcas ou buchas de fixação.
5 Usando os parafusos e uma chave de fenda, prenda firmemente o 

suporte de montagem no teto ou na parede.

Instalar o SonicWave 432e
Esta seção descreve como conectar os cabos PoE e de rede e conectar o 
SonicWave 432e ao suporte de montagem. Para obter os melhores 
resultados, em primeiro lugar, conecte os cabos e, em seguida, monte o 
SonicWave no teto ou na parede.
O SonicWave 432e é alimentado por Power over Ethernet (PoE), um 
dispositivo que é vendido separadamente. A SonicWall recomenda o uso 
de cabos CAT 5e para conectar o PoE ao ponto de acesso.

Parte inferior do chassi do SonicWave 432e

Conectar os cabos e o PoE
Para conectar o SonicWave 432e ao PoE e à rede:
1 Usando um cabo Ethernet, conecte a porta Data in (Entrada de 

dados) no injetor ou comutador PoE a uma interface do seu 
dispositivo de rede. Se usar um firewall da SonicWall, conecte a uma 
interface de zona WLAN ou a uma interface não usada a ser 
configurada posteriormente no SonicOS.

DICA: Seu SonicWave poderá ter sido instalado em uma área 
com dificuldade de propagação do sinal Wifi. Para mitigar isto 
incline ou movimente ligeiramente as antenas.

CUIDADO: Somente as antenas fornecidas pela SonicWall estão 
autorizadas para uso com o SonicWave 432e. Esteja ciente das 
regulamentações em sua região antes de usar outras antenas.

CUIDADO: É necessário um injetor PoE compatível com 
802.3at, um comutador habilitado para PoE ou um 
dispositivo de segurança habilitado para PoE da 
SonicWall para fornecer energia a cada SonicWave 432e.
Para manter o fornecimento de energia para o 
SonicWave 432e, o comprimento máximo do cabo CAT 
5e, desde o dispositivo PoE até ao SonicWave 432e, é 
de 100 metros.

https://www.sonicwall.com/pt-br/legal


2 Usando um segundo cabo Ethernet, conecte a porta Data and Power 
out no injetor PoE à porta lan1 no seu SonicWave 432e. Isto fornece 
a sua conexão Ethernet e PoE principal.
Consulte o seu Guia de instalação PoE para obter mais informações.

3 Conecte o cabo de alimentação do injetor PoE a uma tomada elétrica 
apropriada.

4 Aguarde até dois minutos para que o LED da lan1 no SonicWave 432e 
se acenda. Isso indica uma conexão ativa.

5 Opcionalmente, conecte a porta lan2 a uma conexão Ethernet adicional.
6 Opcionalmente, conecte a porta do console usando um cabo RJ45 a 

DB9 para o gerenciamento da linha de comando.

Fixar o SonicWave ao suporte de montagem
Para fixar o SonicWave 432e ao suporte de montagem:
1 Alinhe as duas ranhuras de fixação do suporte de montagem na parte 

inferior do SonicWave 432e com as abas de montagem no suporte 
de montagem.

2 Insira as abas de montagem no SonicWave 432e e deslize o ponto 
de acesso lateralmente até que a aba de travamento no suporte se 
encaixe no SonicWave.

Informações normativas e de 
segurança
Os produtos com "UL 2043" impresso nos seus rótulos encontram-se dentro dos 
limites especificados na "Norma UL 2043 relativa a testes de fogo, calor e 
fumaçapara produtos instalados com espaços para ventilação.". Aplica-se apenas 
quando alimentado por PoE. A fonte de energia PoE não é abrangida pela 
avaliação UL 2043 para este ponto de acesso.

O SonicWave 432e está em conformidade com as Novas regras U-NII da FCC.

1 Monte o dispositivo em um local afastado da luz solar direta e de fontes de 
calor. Recomenda-se uma temperatura máxima de 104 ºF (40 ºC).

2 Mantenha os cabos afastados de linhas de energia, instalações de iluminação 
fluorescente e fontes de ruído como rádios, transmissores e amplificadores de 
banda larga.

3 Certifique-se que o equipamento está protegido de umidade excessiva.
4 Permita que exista ventilação sem restrições em torno da unidade e através 

das portas de ventilação na lateral da mesma. É recomendável um mínimo de 
1" (26mm) de espaço livre.

5 Deve-se prestar atenção à conexão do equipamento ao circuito de alimentação. 
Deve ser usado equipamento de classificação nominal adequado quando se lida 
com esse problema. Não sobrecarregue o circuito. 

Distância de segurança de RF
As antenas usadas para este transmissor devem ser instaladas a uma distância de 
separação de, pelo menos, 50 cm de todas as pessoas e não podem estar 
localizadas nem ser operadas em conjunto com outra antena ou transmissor.

Conexões por cabo
Todos os cabos Ethernet e RS232 (Console) são projetados para a conexão entre 
edifícios a outros equipamentos. Não conecte essas portas diretamente ao 
cabeamento de comunicação ou a outro cabeamento que saia do prédio em que o 
dispositivo SonicWall está localizado.

Informações sobre a fonte de alimentação
A energia deste produto é fornecida através do cabo Ethernet conectado à porta 
"LAN1"; isso é chamado de "Power Over Ethernet" ou "POE". A fonte PoE deve 
estar na lista UL e marcada como "Classe 2" ou "LPS", com uma potência nominal 
de 48 V CC, 0,6 A no mínimo, Tma: mínimo de 40 °C.

Informações sobre garantia
Todos os dispositivos da SonicWall contam com uma garantia limitada de 
hardware de 1 ano que prevê o fornecimento de peças de reposição essenciais 
para as peças defeituosas sob garantia. Para obter mais detalhes sobre a garantia 
do seu produto, visite a página Informações sobre garantia em 
https://www.sonicwall.com/pt-br/support. 

NOTA: Para soltar o SonicWave do suporte, pressione a aba de 
travamento para liberá-la e, em seguida, deslize o SonicWave 
na direção inversa para liberar as abas de montagem.

Número de modelo regulamentar

Tipo/modelo regulamentar Nome do produto
APL43‐0C2 SonicWave 432e

AVISO: As seguintes condições são necessárias para a 
instalação correta.

APL43-0C2 (SonicWave 432e)

“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 – http://www.anatel.gov.br

NOTA: Para notificações adicionais de normas e informações 
deste produto, visite 
https://www.sonicwall.com/pt-br/support/technical-documentation. 

https://www.sonicwall.com/pt-br/support/technical-documentation
https://www.sonicwall.com/pt-br/support
http://www.anatel.gov.br

