
CONCLUSIE
Dat zakelijke netwerkapparatuur interes-

sant is voor gebruik thuis hadden we al 

gezien, en de test van deze vier merken en 

sets bevestigt dat. Het is met alle vier mo-

gelijk in relatief weinig tijd en met meer of 

minder netwerkkennis en doorzettingsver-

mogen een werkend en beter thuisnetwerk 

te maken. En niet alleen werkend, veel van 

de wensen en tekortkomingen van een 

standaard draadloze router worden ermee 

opgelost.

Het mooiste product komt zonder twijfel 

van Ubiquiti, dat prima hardware combi-

neert met indrukwekkende software. TP-

Link en Netgear doen daar weliswaar iets 

voor onder, maar vallen vooral op doordat 

hun productaanbod minder uitgebreid is. Bij 

TP-Link is dat een bewuste keuze, bij Net-

gear wordt er hard aan gewerkt om dat ver-

schil weg te werken. Beide kunnen daardoor 

goede alternatieven zijn. D-Link doet met zijn 

software echter onrecht aan de hardware en 

kunnen we daardoor op dit moment niemand 

aanbevelen. 

D-LINK DAP
Van de twee componenten waar een zakelijk netwerksysteem minimaal uit 

bestaat, heeft D-Link er één op orde en één helemaal niet. Met de hardware 

is niets mis, het probleem zit bij de software: de Central WifiManager. Het is 

lang geleden dat we zo’n matig programma moesten gebruiken. 

Net als de controller van TP-Link bestaat ook de WifiManager van D-Link 

uit een webserver waar je met de browser contact mee maakt. Maar alleen 

met de server kom je er niet, er is ook nog een AP installation utility for CWM 

nodig om de accesspoints te vinden en aan de Central WifiManager te koppe-

len. En daarvoor moet dan weer voor elk model accesspoint een module wor-

den gedownload én daarna in de server worden geüpload. Al met al vooral 

heel veel gedoe en zonder de handleiding vaak niet te doen. En dat geldt ook 

voor het verdere gebruik: het is weinig intuïtief, en wanneer je even afwijkt 

van hoe D-Link het heeft bedacht, werkt het direct niet meer.

De magere kwaliteit van de software doet helaas echt afbreuk aan de prima 

hardware. Daar is namelijk niets mis mee; beide geteste accesspoints voldoen 

prima en bieden uitgebreide functionaliteit. Behalve een goed signaal en de 

mogelijkheid via de software – dat wel – van meerdere accesspoints één net-

werk te maken, kun je natuurlijk ook per accesspoint meerdere ssid’s opge-

ven, meerdere netwerken bouwen, gebruikers op basis van capaciteit naar de 

5GHz-band verplaatsen en nog veel meer. Ook een gastenportaal is aanwezig 

en kan zelfs worden gekoppeld aan een PayPal-betaalsysteem. 

Hoewel D-Link met deze accesspoints en de gratis Central WifiManager 

een werkbare oplossing heeft (ook voor thuis) zal het vooral in grotere pro-

fessionele omgevingen echt tot zijn recht komen.

UBIQUITI AC-PRO UBIQUITI  AC-HD TP-LINK EAP245 TP-LINK EAP330 NETGEAR WAC505 D-LINK DAP-2610 D-LINK DAP-3662

Afmetingen  19,7 (dia.) x 12,6 cm 22 (dia.) x 4,8 18 x 18 x 4,8 cm 22,1 x 19,4 x 3,7 cm 17,5 x 16,5 x 3,5 cm 17 x 17 x 2,8 cm 27,7 x 24 x 5 cm

Ac-klasse AC1750 AC2500 AC1750 AC1900 AC1200 AC1300 AC1200

Gem. snelheid (5 GHz)* 284 Mbit/s 301 Mbit/s 498 Mbit/s 534 Mbit/s 394 Mbit/s 260 Mbit/s 557 Mbit/s

* Testresultaten op zelfde verdieping

PLUS- EN MINPUNTEN

 Hardware

 Geen licenties

 Geen router

 Geen switch

 Geen app

 Geen remote-beheer

 Pc nodig

SPECIFICATIES

Adviesprijs incl. btw  

DAP-2610 € 114,50 (accesspoint), 

DAP-3662 € 262,95 (accesspoint)

Website www.dlink.com/nl/nl/
Voor elk type access
point moet weer een 
aparte module in de 
Central WifiManager 
worden geüpload.

i   POWER-OVER-ETHERNET

Power over ethernet, of kortweg PoE, is een techniek om elektriciteit 

door te geven via de netwerkkabel. Stroom én data gaan dus gelijktij-

dig door dezelfde verbinding; een stopcontact net als een voedings-

adapter zijn niet meer nodig. PoE is vooral geschikt voor het aansluiten 

van kleine netwerkapparaten zoals ip-camera’s, voip-telefoons en 

wifi-accesspoints. Om een apparaat via PoE van elektriciteit te voor-

zien, moeten zowel het betreffende apparaat als het netwerkapparaat 

waarop het wordt aangesloten (soms een router en meestal een 

switch) PoE ondersteunen. Er zijn meerdere IEEE-standaarden voor 

PoE die verschillende aderparen in de ethernet-kabel voor overdracht 

van de elektriciteit gebruiken. Afhankelijk van de standaard kan één 

PoE-poort tot 100 watt leveren, 

maar 40 watt komt het meest 

voor. Belangrijk is PoE-appara-

tuur op onderlinge compatibili-

teit te controleren.

Wanneer de router of switch 
geen PoE ondersteunt, kan een 
PoEinjector worden gebruikt om 
een accesspoint of ipcamera via 
PoE van elektriciteit te voorzien.

UBIQUITI UNIFI NETGEAR INSIGHT TP-LINK AURANET D-LINK DAP

Oordeel

Prijs goedkoopste accesspoint € 83,00 € 99,99 € 73,99 € 114,50 

Prijs switch € 119,00 € 194,99 n.v.t. n.v.t. 

Prijs router € 115,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Prijs controller € 85,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Setprijs voor router, switch en 2x 
accesspoint

€ 400,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Setprijs voor switch en 2x accesspoint € 285,00 € 409,97 n.v.t. n.v.t. 

Setprijs voor 2x accesspoint € 166,00 € 199,98 € 149,98 € 229,00 

Controller noodzakelijk

Controllersoftware Windows N.v.t

Controllersoftware Linux N.v.t

Controllersoftware Rapsberry Pi/nas N.v.t

Losse hardwarecontroller N.v.t

Webinterface Met abonnement

App iOS/Android

Abonnement  *

* Tot 2 accesspoints gratis via app

SPECIFICATIES ACCESSPOINTS

SPECIFICATIES 
WIFI-SYSTEMEN
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