Perguntas e Respostas
sobre o protocolo

A partir do dia 25 de abril, você poderá utilizar no nó principal tanto uma
ONT WiFiber como um roteador Wi-Force.
Como a inMesh é uma nova tecnologia Intelbras, é possível que você tenha
algumas dúvidas, por isso preparamos esse arquivo para ajuda-lo(a).
Confira as perguntas e respostas sobre o inMesh.

Como o inMesh funciona?
A inMesh é a tecnologia Mesh da Intelbras. Com a rede Mesh, é possível criar um sistema Wi-Fi
formado por dois ou mais dispositivos, também chamados de módulos, que comunicam-se
entre si para formar uma rede única. Na tecnologia inMesh você pode ter no nó principal tanto
uma ONT como um roteador Wi-Force e os roteadores Wi-Force como nós secundário.

O que é nó primário/principal e nó secundário?
O nó principal é o produto que receberá o link de internet do provedor. No caso da rede
com inMesh, você pode utilizar tanto a ONT como o roteador Wi-Force como nó principal.
O nó secundário, por sua vez, é o produto que recebe o link (via Wi-Fi ou cabo do nó
principal) e retransmite para o restante do domicílio.

Quais produtos são
compatíveis com o inMesh?
Em um primeiro momento, o inMesh será compatível apenas
com as ONTs WiFiber e roteadores da linha Wi-Force.

ONT

Roteadores

WiFiber 121AC
WiFiber 120AC

W5-1200F
GF 1200
W5-1200G

Qual topologia é possível de ser
construída na rede inMesh?
Com inMesh é possível construir dois tipos de cenários:
a) 1 (uma) ONT WiFiber (nó principal) e até 6 (seis) roteadores Wi-Force (nós secundários).
b) 1 (um) roteador Wi-Force (nó principal) e até 5 (cinco) roteadores Wi-Force (nós secundários).

Ou seja, para ambos os cenários podemos ter até 6 (seis) roteadores Wi-Force na rede.

Os produtos que já estão em campo e são compatíveis com
o inMesh podem receber as atualizações de ﬁrmware?
Sim, basta apenas realizar o download do arquivo de firmware disponibilizado
na página dos produtos compatíveis e seguir as instruções. Junto ao arquivo
mencionado, você também encontra as instruções de instalação.

É possível construir cenários
com mais de uma ONT?
Não, a ONT funcionará apenas como o nó principal da rede inMesh, desse
modo, não será possível construir cenários com mais de uma ONT.

A solução inMesh é compatível com os
roteadores Mesh da linha Twibi?
Não, apesar do Twibi possuir função Mesh, ele não é compatível com as
ONTs WiFiber e roteadores Wi-Force, uma vez que os protocolos utilizados
são distintos e não são capazes de se comunicarem.

Haverá alguma mudança na
velocidade trafegada pelos roteadores?
Sim, na solução inMesh, os roteadores Wi-Force GF 1200 e W5-1200F terão acesso a velocidades
superiores. O W5-1200F conseguirá trafegar velocidade acima de 100 Mbps caso seu dispositivo
esteja conectado no Wi-Fi como nó secundário na frequência de 5GHz, ou seja, no Wi-Fi ele não
possui a limitação da porta WAN de até 100 Mbps.
Já no caso do GF 1200, ao utilizá-lo como nó secundário, você habilitará a porta WAN giga para se
tornar uma porta LAN giga, ou seja, você poderá conectar dispositivos como por exemplo,
videogames, através da porta WAN do GF 1200 e ter acesso a velocidades superiores a 100 Mbps.

Qual a distância você deve posicionar
o nó secundário do nó primário?
A distância pode variar de cenário para cenário. Recomendamos que você siga o item
3.1 do manual para verificar o melhor local para posicionar seu nó secundário.

Ao utilizar a ONT e os roteadores compatíveis com o
InMesh, é possível realizar a criação de uma rede só,
deixando que os equipamentos conectem os aparelhos na
melhor opção, assim como é feito no Twibi?
Sim, a criação de uma única rede é possível e indicada. Ao utilizar uma rede só, é
recomendado ativar a opção de Band Steering com preferência ao 5Ghz disponível na ONT.

Como posso realizar o gerenciamento remoto quando
utilizo a ONT WiFiber como nó principal na solução inMesh?
Para esse cenário, o gerenciamento remoto pode ser realizado através do protocolo TR-069,
já que a ONT WiFiber é compatível com essa tecnologia. Ou seja, alterações de SSID, canais
e senha via protocolo na ONT são replicados para os nós secundários.

Como posso realizar o gerenciamento remoto
quando utilizo o roteador Wi-Force como nó
principal na solução inMesh?
Nesse primeiro momento, recomendamos que o provedor de internet realize o gerenciamento
através da porta WAN. Ou seja, não recomendamos a associação dos roteadores na plataforma Remotize.
A plataforma Remotize ainda está em desenvolvimento para que traga funcionalidades de gerenciamento
remoto para roteadores que utilizam inMesh.
Obs: caso o provedor de internet associe o roteador ao Remotize, corre-se o risco de a plataforma realizar o downgrade do produto (colocar o
roteador numa versão de firmware anterior), e com isso, derrubar a conexão inMesh entre os roteadores. Outra dificuldade que o provedor de
internet poderia enfrentar é o perfil padrão que ainda não possui configurações para rede inMesh.

