Configuração CPE Aquário
O procedimento de configuração serve para os modelos:
Grid Station CPE-2420 - 20dBi - 2.4Ghz
Grid Station CPE-2425 - 25dBi - 2.4Ghz
Panel Station PS-2414V - 14dBi - 2.4Ghz

Ao abrir a caixa do equipamento você encontra:
1.
2.
3.
4.

CPE Aquário 242x
Antena
Parafusos e porcas para fixação da CPE na Antena.
Fonte PoE
Ligue a fonte PoE na tomada, conecte um cabo de rede da fonte PoE da porta ANT até a CPE.
Conecte o computador com um cabo de rede na porta COMP da fonte PoE.
Obs.: Nunca ligue o computador na porta ANT da fonte PoE, pode danificar a placa de rede do computador.

O computador deverá pegar um endereço IP automaticamente.

Configuração
Acesse a CPE pela browser no endereço http://192.168.2.1 [http://192.168.2.1]

Obs.: Não utilize o Google Chrome, pois este possui um bug que não permite
aplicar as configurações com o campo "LOCK TO AP MAC" em branco

Login e senha padrão para acesso web:
Login: admin
Senha: aquario

Clique em “Rede sem Fio → Pesquisar redes”

Clique em “Atualizar”
Aparecerão diversas redes, selecione a rede copel-telecom-xxx, se houver mais uma rede copel-telecom-xxx,
selecione a que tiver o maior valor de sinal (RSSI)
Obs.: Esta CPE apresenta um “BUG”; ao clicar em “CONECTAR” e havendo criptografia, retorna mensagem de que
“Falhou ao tentar conectar-se”, porém, a conexão foi estabelecida.

Clique em “Rede sem Fio → Avançado”, altere a “Potência de Transmissão” para 25dbm(315mW). Clique no botão
“Salvar Alterações”

Clique em “Rede sem Fio → Segurança”, configure conforme abaixo:

Criptografia = WPA2(AES)
Modo de Autenticação = Pessoal (Chave Pré-Compartilhada)
Chave Pré-Compartilhada = copel2610

Clique em Salvar Alterações.

Configurando Watchdog

“Gerenciamento → Monitoram.p/ IP”

Intervalo de Checagem = 30s
Endereço IP = 200.195.159.100

Configurando PPPoE
Clique em “TCP/IP → Básico”

Em “WAN - Porta de Conexão a Internet” selecione Tipo de Acesso = PPPoE. Preencha os dados de autenticação
PPPoE.

Nome de usuário: xxxxxxx@copeltelecom.com (Código do contrato com o sufixo @copeltelecom.com)
Ex: 123123@copeltelecom.com .
Senha: <senha de PPPoE> (constante no contrato)
Tipo de Conexão: Contínua
Clique em “Salvar alterações”

Aplicando as configurações anteriores
Clique na aba ao lado esquerdo “Aplicar Alterações” e clique no botão “Aplicar Alterações”, aguarde até que o
equipamento reinicie.

Verificando a conexão

Abra o browser e tente navegar na internet.

Segurança
Alterando a senha de acesso ao equipamento:
Clique em “Gerenciamento → Senhas”

Nome do Usuário: admin
Senha: <número do contrato>
Senha(Confirmar): <número do contrato>
* Clique em "Salvar Alterações". Será solicitada a nova senha imediatamente.

Troubleshooting
Se não estiver navegando:
1) Verifique em “Monitor → Status” em “Configurações Sem Fio” se o “Estado” está como Conectado. Se não estiver
conectando verifique o posicionamento da antena. Se estiver conectado vá ao passo 2.
2) Verifique em “Monitor → Status” em “WAN - Porta de Conexão a Internet” verifique se o Tipo de Acesso está como
PPPoE, e se o “Endereço IP/Mascara Sub-rede” está com endereço 200.x.x.x. Se estiver como 0.0.0.0 verifique o usuário
e senha de PPPoE digitados e tente reiniciar a CPE em “Gerenciamento → Reiniciar → botão Confirmar”. Aguarde 3
minutos e verifique se pegou o endereço IP.

Restaurando padrão de fábrica
Grid Station:
Ligue o cabo de PoE da CPE na porta ANT com o botão “RESET” pressionado por 5 segundos, aguarde a inicialização.
Pannel Station:
Com a CPE ligada, segure o botão de “RESET” por 20 segundos. Aguarde o reboot do equipamento.
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