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Udskift af Cisco ASA5505 til 5506-X 
Tillykke med din nye firewall. 

Med denne opgradering skal nogle af kablerne monteres anderledes end de sad i den originale. 

 

Model ASA5505 (gamle) 

 

                

 

 
 

 
Model ASA5506-X (nye) 
 
 

                
 
 
 
 
 

Strømforsyningen skal udskiftes til den nye, men den skal monteres samme sted. 
Alle de midterste LAN-kabler kan monteres i de samme positioner som, de sad i tidligere. 
WAN og DMZ-porte er blevet byttet rundt, vær derfor opmærksom på at montere disse korrekt! 
 

Hvad betyder de enkelte? 

WAN (Wide Area Network) er det udefrakommende internet, ergo tilslutningen til internet. 
LAN (Local Area Network) er de lokalt tilsluttede enheder, der ofte er forbundet med hinanden. 

Port 7: DMZ 
(kontor netværk) 

Port 1-6: LAN 
(Process netværk) 

Port 0: WAN 
(Udefrakommende Netværk) 

Strøm 

Port 1: WAN 
(Udefrakommende netværk) 

 

Port 2-7: LAN 
(Process netværk) 

Port 8: DMZ 
(kontor netværk) 

 

Strøm 
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DMZ (Demilitarized Zone) er et lokalt netværk med adgang til internet, men uden adgang til LAN 
komponenterne. Det bruges primært til kontornetværk eller lignende for at hindre eventuelle 
udefrakommendes forsøg på at tilgå LAN komponenterne. 

 
Udskiftningsvejledning 

1. Tilslut strøm til ny router 

2. Tag stik i port 0 på gammel router og monter i port 1 på nye router 

3. Tag stik i port 1 på gammel router og monter i port 2 på nye router 

4. Tag stik i port 2 på gammel router og monter i port 3 på nye router 

5. Tag stik i port 3 på gammel router og monter i port 4 på nye router 

6. Tag stik i port 4 på gammel router og monter i port 5 på nye router 

7. Tag stik i port 5 på gammel router og monter i port 6 på nye router 

8. Tag stik i port 6 på gammel router og monter i port 7 på nye router 

9. Tag stik i port 7 på gammel router og monter i port 8 på nye router 

10. Frakobl strøm til gammel router 

11. Fjern gammel router 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


