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Legenda

AVISO: O ícone AVISO indica risco de danos ao equipamento, ferimentos ou morte.

CUIDADO: O ícone CUIDADO indica um possível dano ao hardware ou perda 
de dados se as instruções não forem seguidas.

IMPORTANTE, NOTA, DICA, DISPOSITIVOS MÓVEIS ou VÍDEO: Um ícone de 
informação indica informações de suporte.
     1 Conteúdo do pacote

NOTA: O cabo de alimentação incluído está aprovado para uso somente em países ou regiões específicas. Antes de 
usar um cabo de alimentação, verifique se está classificado e aprovado para uso no local onde se encontra. O cabo de 
alimentação é apenas para a instalação da rede AC. Consulte o documento TZ670 / TZ570 / TZ570W Informações 
legais, normativas e de segurança ou TZ570P Informações legais, normativas e de segurança para ver a classificação 
mínima do cabo de alimentação e informações de segurança adicionais.

Algum item faltando? Contate o SonicWall Suporte Técnico em:
https://www.sonicwall.com/pt-br/support/contact-support

Dispositivo da Série TZ

Antenas (2) (somente TZ570W)

Cabo Ethernet

Cabo de console serial (RJ45 a DB9)
TZ670/TZ570/TZ570W: Adaptador de energia 12 VDC/60 W (1)
TZ570P: Adaptador de energia 54 VDC/180 W (1)
Cabo de alimentação
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Documentos com Informações normativas, de ambiente e segurança
     2 Painel frontal

U0 Porta U0: porta USB 3.0 SuperSpeed (SS) para WWAN

SS Porta USB SS 3.0: para configuração, recuperação, recriação de 
imagem do TZ
LEDs de alimentação: 1 = Principal, 2 = Redundante

Azul = ligado, Amarelo = adaptador com defeito
LED de teste: Amarelo = inicializando, 

Amarelo piscando = modo de segurança
LED de segurança: Verde = Todas os serviços de segurança licenciados, 

Amarelo piscando = licença de serviços de segurança expirada
Serviços de segurança monitorados por este LED: 

Antivírus do gatewayPrevenção contra intrusão, Anti-spyware
LED de armazenamento: Verde constante = módulo de 
armazenamento estendido presente, 

Verde piscando = atividade, Amarelo = aviso de armazenamento
LED de WLAN sem fio W0 (somente TZ570W): 

Verde constante = rádio sem fio ativo, 
Verde piscando = atividade

X0 LED de porta LAN/MGMT: Verde constante = link de 1G, 
Verde piscando = atividade de 1G

X1 / X2 LEDs de portas WAN X1 e X2: Verde constante = link de 1G, 
Verde piscando = atividade de 1G

X0 – X7 LEDs de portas RJ45: Verde constante = link de 1G, 
Verde piscando = atividade de 1G

X8 / X9 LEDs de portas SFP/SFP+: 
TZ670: Laranja constante = link de 10G, 5G ou 2,5G, 

Laranja piscando = atividade de 10G, 5G ou 2,5G
TZ570/TZ570W/TZ570P: Laranja constante = link de 5G ou 2,5G, 

Laranja piscando = atividade de 5G ou 2,5G
Todos os modelos: Verde constante = link de 1G, 

Verde piscando = atividade de 1G
LEDs WWAN U0 para USB 5G/LTE: 

Verde = intensidade de sinal LTE
     3 Painel traseiro

Módulo de armazenamento SSD – O TZ vem com um módulo de 
armazenamento SSD com upgrade em campo, acessado por um 
painel removível na parte inferior do dispositivo. Para fazer um 
pedido, consulte a lista de preços dos SKUs disponíveis.

Parafuso de aterramento
Botão Modo de segurança: pressione e mantenha pressionado até o LED 
de teste ficar intermitente para definir o TZ no Modo de segurança.
Entrada de alimentação principal para:
• TZ670/TZ570/TZ570W: adaptador de energia 60W 100~240 VAC - 

12 VDC
• TZ570P: adaptador de energia 180W 100~240 VAC - 54 VDC
Entrada de alimentação redundante para:
• TZ670/TZ570/TZ570W: adaptador de energia 60W 100~240 VAC - 

12 VDC
• TZ570P: adaptador de energia 180W 100~240 VAC - 54 VDC
Um adaptador de energia redundante pode ser solicitado 
separadamente - (TZ670 / TZ570 / TZ570W: SKU 02-SSC-3078) 
(TZ570P: SKU 02-SSC-0614).

Porta LAN RJ45 X0: 1 Gbps

Porta WAN RJ45 X1: 1 Gbps

Porta WAN RJ45 X2: 1 Gbps
Porta RJ45 X3: 1 Gbps
TZ570P: X3 é uma porta PoE

Portas RJ45 X4/X5/X6/X7 : 1 Gbps
TZ570P: X4/X5/X6/X7 são portas PoE

Portas SFP/SFP+ X8/X9: 
• TZ670: 10 / 5 / 2,5 / 1 Gbps
• TZ570/TZ570W/TZ570P: 5 / 2,5 / 1 Gbps

Porta de console RJ45

Porta de console Micro-USB
Um cabo Micro-USB não é fornecido com o produto, mas pode ser 
adquirido separadamente (SKU 02-SSC-5173).
     4 Opções de montagem
Em superfíce plana
Coloque o TZ sobre uma superfície plana. Deixe um espaço 
de no mínimo 25,44 mm (1 polegada) ao redor da unidade 
para permitir um fluxo de ar irrestrito.

Montagem em rack
O SonicWall tem a opção de um kit de bandeja para 
montagem em rack de seu TZ e do(s) adaptador(es) de 
energia em um rack padrão de 19 polegadas.

Informações do pedido:
SKU 02-SSC-3112 SONICWALL TZ670 / TZ570 RACKMOUNT KIT

https://www.sonicwall.com/pt-br/legal/
https://www.sonicwall.com/pt-br/support
https://www.sonicwall.com/pt-br/support/contact-support
https://www.sonicwall.com/pt-br/docs/tz


     5 Conectividade e alimentação

1. Conecte a alimentação

2. Conecte as interfaces
Se tiver um TZ570W, conecte as antenas ao seu TZ.

Conecte a interface WAN do TZ (X1 ou X2) à Internet.

CUIDADO: Utilize apenas o adaptador de energia incluído com o 
dispositivo. Não utilize um adaptador de energia danificado ou de outro 
dispositivo.
     6 Opções de configuração

Configuração com gerenciamento local
Configure e gerencie seu TZ conectando-o a um 
computador de gerenciamento com o cabo 
Ethernet.

Para minimizar a rolagem, defina a resolução da tela com 
pelo menos 1920 x 1080 pixels.

Configuração com gerenciamento 
na nuvem

Use o SonicWall Capture Security Center (CSC) com 
Zero Touch para gerenciar e configurar seu TZ.

Configuração com Aplicativo 
SonicExpress

Use o SonicWall SonicExpress em seu smartphone 
para registrar e configurar seu TZ.

NOTA: após a configuração inicial, baixe o firmware mais 
recente no MySonicWall e atualize seu TZ.
     7 Gerenciamento local

1 Conecte a interface LAN do TZ (X0) ao seu computador.
2 Navegue até https://192.168.168.168 em seu navegador 

da Web e faça login com as credenciais padrão: 
3 Nome do usuário: admin

Senha: password 
4 Inicie o assistente do 

Setup Guide (Guia de 
configuração) ou 
configure manualmente 
para concluir a 
configuração inicial.

5 No SonicOS, clique em Register (Registrar) e faça login com 
suas credenciais do MySonicWall para registrar seu TZ. 

Seu TZ foi inicializado e agora está pronto para uso! 
     8 Gerenciamento em nuvem 
Use o Capture Security Center (CSC) com o 
Zero Touch para gerenciar e configurar seu TZ.

1 Faça login no CSC em cloud.sonicwall.com 
usando suas credenciais do MySonicWall.

2 Selecione o bloco mySonicWall para registrar seu TZ.
3 Ative o Zero Touch e o NSM licensing (licenciamento do 

NSM) em seu TZ no MySonicWall.
4 Selecione o bloco Network Security Manager no CSC 

para gerenciar seu TZ a partir da nuvem.

NOTA: esta opção requer uma licença de Cloud 
Management.
     9 Aplicativo SonicExpress 
Use o SonicExpress em seu smartphone 
para registrar e configurar seu TZ.

1 Baixe e inicialize o Aplicativo SonicExpress em seu 
dispositivo iOS ou Android.

2 Toque em Login e faça login com suas credenciais do 
MySonicWall.

3 Selecione o locatário para o TZ. Locatários podem 
conter vários dispositivos SonicWall.

4 Conecte seu dispositivo iOS/Android ao TZ com o cabo USB 
do smartphone. Esse cabo não é fornecido com o TZ.

 

5 Use o Setup Guide (Guia de configuração) para registrar 
o TZ, sincronizar licenças de serviço, alterar a senha e 
definir configurações de interface essenciais.

NOTA: use o cabo USB de seu dispositivo móvel.
     10 SonicWall Secure SD-Branch
Combine SD-WAN, SD-LAN, segurança unificada e 
gerenciamento centralizado para empresas distribuídas.

Produtos relacionados

TZ, NSa, Série NSsp
Firewalls de nova geração com SD-WAN integrada

APs SonicWave
Pontos de acesso sem fio

Switch SonicWall
Switch de acesso à rede

Capture Client
Segurança de endpoints

Cloud App Security
Aplicativos de nuvem seguros

Capture Security Center
Gerenciamento em um único painel com 
implantação Zero-Touch

https://192.168.168.168
cloud.sonicwall.com

