
Omdefiniera ditt nätverk med Synology Router RT2600ac:s kraftfulla trådlösa funktioner och den helgjutna 

och säkerhetsfokuserade kärnan Synology Router Manager. Utformad för både hemmet och kontoret 

med stöd för MU-MIMO som säkerställer att fler enheter kan ansluta vid högre hastigheter medan SRM:s 

föräldrakontroll och trafikkontroll tillåter enkel hantering och finjustering av nätverkstrafik. 

Router

RT2600ac

Huvudpunkter
• 1.7GHz processor med dubbla 

kärnor för snabb prestanda utan 

kompromisser

• Kraftfull 4x4 802.11ac wave 2-radio 

med MU-MIMO och upp till 2.53Gbps 

trådlösa genombrottshastigheter

• Anslut Smart för sömlös övergång 

mellan maximal hastighet eller intervall

• Trafikkontroll och övervakning med 

hårdvaruaccelererat lager 7

• Dubbla WAN med kapacitet för 

lastbalanserare stöd för redundans

• Skapa avancerade VPN:er med 

WebVPN, Synology SSL VPN och 

funktionen SSTP VPN1

• Kraftfulla tilläggsfilpaket för att 

förbättra säkerheten, fildelningen och 

ytterligare funktionalitet

• Revolutionärt gränssnitt som drivs av 

Synology Router Manager (SRM)

Bilda dig en ny uppfattning om ditt nätverk
Med kombination av prestanda, säkerhet och flexibilitet drivs Synology Router RT2600ac 
av en 1,7GHz processor med dubbla kärnor och hög hastighet som är utformad för 
att hantera krävande miljöer som bearbetar mycken bandbredd. Dess Wi-Fi-radio med 
802.11ac wave 2 har stöd för MU-MIMO tillsammans med 4x4 quad stream-kapacitet, 
vilket medger upp till 2,53 Gbps (800 + 1733Mbps) trådlös bandbredd. RT2600ac 
kan automatiskt maximera bandbreddsanvändningen och trådlösa hastigheter för fler 
av dina enheter medan den samtidigt bevarar optimalt intervall med Anslut Smart. 
Utformningen med den hårdvaruaccelererade lager 7-trafikkontrollen säkerställer att 
RT2600ac, även med flera enheter och regler för trafikkontroll, fortfarande har gott om 
bearbetningskraft för att hålla jämna steg med dina nätverkskrav.

Revolutionerande mjukvaruupplevelse 
Synology Router Manager (SRM) ger styrka åt Synology:s nätverksutbud. SRM 
möjliggör lättskött hantering av din enhet men gör inte avkall på funktioner och 
anpassningsmöjligheter. Baserad på Synology:s prisbelönta DiskStation Manager (DSM) 
i beprövade nätverk med DiskStation nätverksanslutna lagringsenheter (NAS, Network 
Attached Storage) är SRM byggd med säkerhet och stabilitet i åtanke.

SRM har Synology:s lättskötta och lättanvända användargränssnitt. Det familjära 
skrivbordsliknande gränssnittet gör det enkelt till och med för nybörjare att hantera 
hela deras nätverk. DSM-användare kommer genast att känna sig hemmastadda medan 
avancerade användare har kraftfulla nätverksverktyg till sitt förfogande, för att snabbt 
och effektivt konfigurera, anpassa eller felsöka ett problem.



VPN Plus

Komplett VPN-lösning som har stöd för 
klientlös WebVPN, kraftfull och säker 
Synology SSL VPN, utöver standard-VPN-
protokoll och kraftfulla hanteringsverktyg

Säkra och praktiska åtkomstalternativ är inbyggda i SRM. Hantera enkelt ditt nätverk med 
flera lokala åtkomstmetoder med ”router. synology.com” och alternativt fjärranslutet med 
QuickConnect, DDNS eller med DS router på mobila enheter. Valfri tvåstegsautentisering 
säkerställer att ingen förutom du kan göra ändringar på ditt nätverk.

Avancerade VPN-funktioner
Med det valfria tilläggsfilpaketet VPN Plus Server1 kan du förvandla din Synology 
Router RT2600ac till en, kraftfull och ändock intuitiv, omfattande VPN-lösning. WebVPN 
och Synology SSL VPN gör det möjligt att använda minimalt med klientinställningar 
och konfiguration för att få åtkomst till ditt nätverk. VPN Plus Server har även stöd för 
värdstandarderna SSTP, PPTP, OpenVPN och VPN-alternativet L2TP over IPSec.

WebVPN möjliggör klientlös VPN för säker fjärråtkomst till interna webbplatser som bara 
använder en webbläsare utan att någon mjukvaruinstallation eller konfiguration krävs 
på klienter.

Synology SSL VPN finns tillgänglig med dedikerade klienter på både stationära och 
mobila plattformar, för förbättrad prestanda och integration med lager 7-trafikkontroll.

Solid nätverksgrund
Synology Router RT2600ac har avancerade säkerhetsfunktioner som hjälper dig att 
göra ditt nätverk mer flexibelt mot nätverksintrång. Med en lättanvänd Security Advisor 
och omfattande filtreringsfunktioner för webbplatser testas SRM även konstant mot 
den industriledande sviten Qualys Vulnerability Management, för att säkerställa 
överensstämmelse mot kända säkerhetshot. Utöver SRM:s solida nätverksinfrastruktur 
och inbyggda IPv4- och IPv6 brandväggar med filpaketet Intrusion Prevention hjälper 
RT2600ac till att skydda mot att skadliga angripare kan infiltrera och kompromettera 
dina enheter.

Med ett system för upptäckt av intrång (IDS, intrusion detection system) som konstant 
uppdateras och ett system för förhindrande av intrång (IPS, intrusion prevention 
system) är tilläggsfilpaketet Intrusion Prevention ett kraftfullt lager av säkerhet som du 
enkelt, utan ansträngning och utan kostnad, kan konfigurera på din Synology-enhet.

SRM:s inbyggda Security Advisor analyserar och påminner dig om säkerhetsproblem i 
din konfiguration vilket ger dig ett tydligt och enkelt sätt att optimera dina inställningar 
utan att det krävs ingående kunskaper om nätverk.

RT2600ac har även stöd för Lastbalansering plus redundans på dubbla WAN. 
I kombination med olika internetleverantörer kan du säkerställa tillförlitlig 
internetanslutningsbarhet, skulle en leverantör eller kabel sluta fungera.

Precisionshantering av nätverk
Hantera enkelt klienter som är anslutna till RT2600ac genom att ställa in åtkomstscheman 
och tillåtna/begränsade webbplatser för alla enheter. Den kraftfulla och konstant 
uppdaterade databasen med webbplatser möjliggör att smarta, anpassade webbfilter 
tillämpas per enhet för att förhindra åtkomst till eller skydd mot upp till 20 olika typer av 
webbplatser.

Trafikkontroll och rapportering

Övervaka och finjustera ditt nätverk 
till perfektion, baserat på detaljerade 
rapporter som skapas av SRM



SRM har en funktion för djupgående inspektion av paket (DPI, deep packet 
inspection) som gör det möjligt att bevaka ditt nätverk applikationsbaserat. Ett steg 
längre än traditionell QoS-metoder låter SRM dig definiera vilka applikationer du vill ska 
prioriteras, utöver den fixerade och/eller dynamiska allokeringen av aktuell bandbredd 
per enhet. Den här kraftfulla flexibiliteten per enhet kan kontinuerligt finjusteras, tack 
vare de detaljerade användningsrapporterna som SRM kan skapa åt dig. Se enkelt 
vilka webbplatser som oftast visas, använda applikationer, utöver användningsstatistik 
per enhet.

RT2600ac:s nya lager 7-hårdvaruaccelererade motor gör att minimalt med prestanda 
och datakapacitet släpps, till och med då avancerad trafikkontroll och övervakning är 
aktiverat.

Omfattande fildelning, hantering och anslutningsbarhet
Synology:s expertis vad avser att skapa nätverksanslutna lagringsenheter (NAS, network 
attached storages) för slutkonsument och i företagsklassen har hög utsträckning 
varit influens till Synology Router Manager (SRM). Omfattande funktioner för delning 
tillsammans med tilläggsfilpaketet Cloud Station Server gör att du enkelt kan skapa 
din egen personliga molnlagring. Säkerhetskopiera, dela och synka enkelt dina filer från 
flera enheter till RT2600ac. Tillsammans med det kraftfulla filpaketet Media Server kan 
din Synology-router fungera som en mediaserver för valfri DLNA-certifierad smart-TV, 
nätverksansluten set-top box eller de senaste spelkonsolerna.

Med två USB-portar har Synology Router RT2600ac har ett praktiskt SD-kortsfack som är 
åtkomligt från framsidan. Överför enkelt filer med både USB-enheter och SD-kortplatserna 
mellan dem själva eller med en annan klient i nätverket. Synology-routrar har även stöd 
för säkerhetskopiering med Time Machine med en ansluten lagringsenhet.

Utveckling av mjukvara och plattform
SRM och dess ekosystem växer konstant. Synology är hängivna till att inte bara erbjuda 
säkerhetsuppdateringar utan även nya funktioner med kärnförbättringar för mjukvaran, 
extra tilläggsfilpaket och nya mobila stödtillämpningar. Håll dig uppdaterad med våra 
förbättringar på vår hemsida och genom våra nyhetsbrev!

Cloud Station

Skapa enkelt ditt egna privata moln 
med den kraftfulla sviten Cloud Station 
på dina enheter



Hårdvaruöversikt

1 SD-kortplats 2 Statusindikator 3 2,4 GHz-indikator 4 5 GHz-indikator

5 WAN-indikator 6 LAN-indikator 7 Strömknapp 8 Strömport

9 Reset-knapp 10 USB 2.0-port 11 WAN-port 12 WAN/LAN-port 

13 LAN-port 14 Knappen WPS 15 Wi-Fi-knapp 16 USB 3.0-port

17 Mata ut-knapp

Tekniska specifikationer

Hårdvara 
CPU Dubbelkärnig 1,7GHz

Hårdvaru-L7-motor Ja

Minne DDR3 512MB

Antenntyp 4T4R oriktad högförstärkt dipol (2,4 GHz/5 GHz)

LAN-port
• 4 x Gigabit
• 3 x Gigabit (dubbelt WAN-läge)

WAN-port
• 1 x Gigabit
• 2 x Gigabit (dubbelt WAN-läge)

Extern port
• USB 3,0
• USB 2,0 
• SD-kortplats

Mått (HxBxD) 77 x 280 x 169 mm (utan antenn)

AC ingående nätspänning 100V till 240V AC

Strömfrekvens 50 till 60Hz, enkelfas

Användningstemperatur 5°C till 40°C (40°F - 104°F)

Förvaringstemperatur -20°C till 60°C (-5°F till 140°F)

Relativ fuktighet 5% till 95% RH 

Max. höjdintervall 5 000 m (16 400 fot)

Trådlöst

Trådlösa standarder 802.11a/n/ac 5 GHz, 802.11b/g/n 2,4 GHz, samtidiga dubbla band

Frekvens och datahastighet
• 2,4 GHz: 800 Mbps
• 5 GHz: 1733 Mbps

Trådlös säkerhet WEP, WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise, Wi-Fi Protected Setup (WPS) 2.0

Andra trådlösa funktioner Anslut anslut Smart - 2,4 GHz och 5 GHz automatisk bandstyrning, oberoende Wi-Fi schema på/av 2,4 GHz / 5 GHz, gästnätverk

Framsida

1

2 3 4 5 6

Bakre

VänsterHöger

7 8 9 10 11 12 13

1415 16 17



Funktioner

Driftlägen
• Trådlös router
• Trådlös AP

DHCP Server, klient, klientlista, adressreservation

Tjänstkvalitet (Quality of Service 
- QoS)

Övervakning och hantering på applikationslagret (lager 7)

Vidarebefordring av port DMZ, UPnP

Föräldrakontroll
Internetschema som är anpassningsbart per enhet, tillåten lista/blockeringslista, DNS-baserat webbfilter mer inbyggd databas, Google 
SafeSearch™

Trafikkontroll Internetförbud per enhet, anpassad hastighet, trafikövervakning och avancerad användningsrapportering

Nätverksverktyg Ping, Traceroute, Vakna med LAN över QuickConnect

Säkerhet
IPv4, IPv6-brandvägg/ SPI-brandvägg, MAC-adressfilter, skydd mot denial of service (DoS), auto block, servercertifikat, Security Advisor, VPN 
pass-through (PPTP, IPSec, L2TP)

VPN-klient PPTP, OpenVPN™, L2TP over IPSec

Stöd för IPv6 IPv6 DHCP-server / client, IPv6-tunnling 

Lösningar för säkerhetskopiering Säkerhetskopiera & Återställ SRM-konfiguration, stöd för Time Machine (med ansluten USB-lagringsenhet)

Meddelanden E-post, SMS, push-meddelanden (via DS router)

Filtjänst CIFS, AFP, FTP, WebDAV

FTP-server
Bandbreddskontroll för TCP-anslutningar, anpassat portintervall för passiv FTP, protokollen anonym FTP, FTP- SSL/TLS och SFTP, 
överföringsloggar

Applikationer för iOS / Android™ DS cloud, DS file, DS get, DS router, VPN Plus

Åtkomst överallt ifrån Synology QuickConnect, Dynamic DNS (DDNS)

Stöd för skrivare Maximalt antal skrivare: 1, utskriftsprotokoll: LPR, CIFS, IPP

Avancerade funktioner
Smart WAN - Dubbla WAN med lastbalansering och redundans, policy-route, static route, nätverksadressöversättning (NAT, network address 
translation), SNMP, SSH, LAN / WLAN IGMP-spionage, PPPoE relay

Klienter som stöds Windows 7 och framåt, Mac OS X® 10.10 och framåt

Webbläsare som stöds Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® 9 och framåt, Safari® 8 och framåt; Safari (iOS 7 och framåt), Chrome (Android™ 4.0 och framåt) på 
datorplattor

Språk English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar,     
Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český,            
  

Tilläggsfilpaket

VPN Plus Server1

Förvandla din Synology Router till en kraftfull VPN-server. Ger det möjligt att ha säker VPN-åtkomst med en webbläsare eller klient. Har stöd 
för olika VPN-tjänster - WebVPN, Synology SSL VPN, SSTP, OpenVPN, L2TP over IPSec och PPTP. Med flera hanteringsverktyg som gör att 
nätverksadministratörer kan styra och övervaka VPN-trafik

Intrusion Prevention Förhöjer avsevärt din routers säkerhet med IDS- och IPS-system som utformats för att skydda ditt nätverk mot internethot

Cloud Station Server Synkronisera data från flera plattformar, centralisera dem på routern och behåll enkelt historiska versioner av viktiga filer

RADIUS Server Tillhandahåller centraliserad autentisering, auktorisering och kontohantering för trådlös nätverksåtkomst

DNS Server Hjälp användare att hitta och översätta domännamn till IP-adresser

Download Station Nedladdningsprotokoll som har stöd: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule, maximalt antal samtidiga nedladdningsuppgifter: 50

Media Server (DLNA / UPnP®) Tillhandahåll multimediaströmningstjänst till DLNA-certifierade enheter och konsolerna PS3® / PS4® / Xbox 360® / Xbox One®

Certifieringar och förpackning
Standarder Överensstämmer med RoHS-direktiven; Wi-Fi-certifierad; DLNA-certifierad; överensstämmer med standarderna CE, FCC, NCC, RCM

Förpackningens innehåll

• RT2600ac huvudenhet
• 4 x antenn
• AC-nätadapter
• RJ-45 LAN-kabel
• Snabb installationsguide 

Garanti 2 år2

*Modellspecifikationerna är föremål för ändringar utan förvarning. Vänligen se www.synology.com för den senaste informationen.

1. VPN Plus erbjuder ett gratis konto med samtidig åtkomst till premiumfunktionerna — WebVPN, Synology SSL VPN och SSTP. Ytterligare samtidig åtkomst kräver att licenser köps 
från Synology.

2. Garantiperioden börjar på inköpsdatumet som finns på ditt kvittot. Mer information finns på https://www.synology.com/company/legal/warranty.



SYNOLOGY INC.

Synology är dedikerade till dra full nytta av de senaste teknologierna för att ge företags- och hemmaanvändare pålitliga och prisvärda sätt att centralisera 
datalagring, förenkla säkerhetskopiering av data, dela och synkronisera filer mellan olika plattformar och få tillgång till data på rörlig fot. Synology siktar på att 
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