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GEPON

Características

Especificações técnicas

O OLT GEPON é um equipamento stand-alone desenvolvido para atender uma concentração de 
assinantes em pequena escala. Produto como este gera benefícios como a fácil instalação, pois 
dispensa a instalação de módulos separados.

O CTS 2720 é uma OLT GEPON que suporta 2 portas EPON, podendo conectar 128 ONUs (64 
ONUs por porta), provida de 4 portas uplink, com funcionamento no modo combo, 2 interfaces 
metálicas RJ-45 Gigabit Ethernet e 2 interfaces SFP Gigabit Ethernet.

INTERFACE
• Uplink
  - 4 interfaces físicas
  - 2 interfaces 10/100/1000 Auto negociável
  - 2 interfaces Gigabit Ethernet SFP 1000BASE-LX

PON
• 2 interfaces SFP 1000BASE-PX20
• Capacidade máxima por porta: 64 assinantes

OLT PON SFP
• Distância de transmissão: 20KM
• Velocidade de transmissão: 1.25Gbps simétrico (downstream e upstream)
• Comprimento de onda de transmissão: 1490nm
• Comprimento de onda de recepção: 1310nm
• Potência Óptica(TX): +2 ~ +7dBm
• Sensibilidade Óptica(RX) : -28dB

Gerenciamento
• 1 interface de gerenciamento 10BASE-T para gerenciamento out-of-band
• 1 interface de gerenciamento porta console (RS-232 Serial)

Modos de Gerenciamento
• SNMP, Telnet e CLI
• Suporte ao software de gerenciamento de rede EMS, baseado em SNMP

Funções de Gerenciamento/Monitoramento
• Detecção de ventilação
• Monitoramento do status das portas e configuração
• Configurações de switch: Layer-2, VLan, Trunk, RSTP, IGMP, QoS
• Gerenciamento EPON: DBA, bloqueio de ONU, ACL, QoS
• Configuração e monitoramento de ONU online
• Gerenciamento de usuários
• Monitoramento de alarmes

• Chassis para rack 19" - 1U

• Dimensões: 440mm(L)x260mm(P)x44mm(A)

• Temperatura de Operação: 0 ~ 50°C

• Temperatura de Armazenamento: -40 ~ 85°C

• Umidade de Operação: 10 ~ 90% (sem condensação)

• Alimentação: 100 ~ 240VAc

• Consumo: 16W

• Peso Bruto: 4Kg

Dois módulos SFP (Smal Form Pluggable) acompanham o produto para as portas PON.

Para o link da SFP óptico é necessário fixar a velocidade em 1Gb no outro equipamento.

Switch Layer-2
• Suporta Port VLan
• Suporta VLan Tag/Untag e transmissão transparente de VLan
• Suporte de 4096 VLan IDs
• Suporte 802.3dd trunk
• Suporte RSTP
• Suporte QoS, VID, TOS e MAC Address
• IGMP Snooping
• Controle de fluxo 802.x
• Monitoramento e estatística da estabilidade das portas

EPON
• Compatível com o padrão IEEE802.3ah
• Alcance máximo de transmissão de até 20Km
• Possui:
  - controle de banda por porta
  - separação através de Port VLan
  - alocação dinâmica de banda (DBA)
  - detecção automática de link e conexão de ONU/ONT
  - atualização remota de software de ONU/ONT
  - divisão por VLan e separação para evitar broadcast storm
  - configuração LLID
  - proteção de broadcast storm
  - suporte RSTP, IGMP proxy

Acesse atendimentodigital.cianet.com.br para obter o EMS desta OLT.  Através do Atendimento Digital você tem 
acesso a todas as informações técnicas de nossos produtos, pode abrir e acompanhar seus chamados, acessar nosso FAQ 
e muito mais.

http://atendimentodigital.cianet.com.br/support/home

