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Oferecemos garantia sobre o produto (mediante apresentação de NF de 
compra), contra qualquer defeito de fabricação que o mesmo venha a 
apresentar no prazo de 03 meses de Garantia Legal e 09 meses de Garantia 
Contratual a contar da data de emissão da Nota Fiscal.
A CIANET declara a garantia nula ou sem efeito, caso o produto tenha sofrido 
dano provocado por mau uso (queda, uso em desacordo com o manual de 
instalação e operação, etc.), fenômenos da natureza (infiltração, descarga 
atmosférica, etc.) ou por ter sido enviado para manutenção a qualquer 
assistência técnica que não seja a oferecida pela própria empresa. Os 
equipamentos somente serão recebidos com apresentação de Nota Fiscal e 
realizados na sede da CIANET. Também será considerada nula a garantia se a 
Nota Fiscal de compra apresentar rasuras ou modificações. 
Para demais informações sobre garantia e manutenção do produto, entre em 
contato conosco através dos canais de serviços técnicos, ou consulte a 
política de garantia em nosso website www.cianet.com.br/assistencia

Manual completo disponível no site Cianet

www.cianet.com.br

Garantia Cianet

SERVIÇOS TÉCNICOS 

Suporte Online 
Telefone (48) 2106-0121 
suporte@cianet.ind.br 

Assistência Técnica 
Telefone (48) 2106-0123 
manutencao@cianet.ind.br 

7 Especificações técnicas

Interface WiFi  

Padrões 802.11 a/n/b/g/ac
 

 

Transmissão Até 1200 Mbps
 

 

Frequência  2.4GHz e 5.8GHz 

Interface Ethernet 

Padrões Ethernet 1000Base-Tx (IEEE 802.3ab) 
 

Transmissão 1000 Mbps Half/Full Duplex

100m
 

 Alcance máximo  

RJ45
 

 Conector  

Antenas 4x 5dBi 

Interface PON

Padrões GPON (ITU-T G.984.1, G.984.2, G.984.3, G.984.4 e  G.988) 

Transmissão 2.5Gbps downstream 1.25Gbps upstream 

Comprimento de onda 

Alcance máximo 

Conector 

Sensibilidade óptica (RX)  

Potência óptica (TX)  

 TX 1310nm RX 1490 nm

20 Km

-8 ~ -28dBm

0.5 ~ 5dBm

SC/APC

 
 

Características gerais  

Entrada de alimentação
 

12VDC 1A

Temperatura de operação  0ºC~50ºC 

Temperatura de armazenamento  -40ºC~85ºC 

Umidade de armazenamento  10% - 90% (sem condensação) 

Interface USB  1x USB

2x FXS

 

Interface VOIP  

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial 
e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.



Neste guia estão contidas as informações necessárias para instalação e 
operação da ONU GW24AC. Este produto é direcionado para aplicações de 
redes FTTx GPON.

A ONU GPON WiFi AC possibilita adicionar serviços de valor agregado em sua 
rede, provendo soluções de IPTV, Voip, dados e banda larga, contando com 
2,5Gbps de downstream e 1.25Gbps de upstream.
Utilizando uma arquitetura ponto multiponto e com a necessidade de utilizar 
um concentrador chamado de OLT GPON, a ONU GPON WiFi permite a criação 
de redes com controle de banda, priorização de pacotes, funções de 
gerenciamento e configurações avançadas.
Com a linha GPON CIANET, você poderá criar redes FTTx partindo com uma 
única fibra óptica da OLT GPON e, por meio de splitters ópticos, subdividir a 
rede interligando até 128 ONUs.

1 Introdução 4.1 Vista frontal 4.4 Interface PON 5.1 Modo de operação dos LEDs

4.5 Interface FXS

4.2 Vista traseira

2 Apresentação ONU GPON WIFI

•  Conecte a fibra óptica, que recebe sinal da OLT, à porta PON da ONU GW24AC. 
•  Para evitar exposição à infravermelho, não olhe diretamente para abertura 
do cabo óptico ou para a cabeça óptica. A exposição direta pode causar danos 
aos olhos do usuário.
•  Conecte uma ponta do cabo UTP à porta Ethernet RJ45 da ONU GW24AC e à 
outra ponta à Ethernet LAN do PC ou outro equipamento de rede.
•  Conecte a fonte de alimentação na porta PWR da ONU GW24AC e na tomada 
adequada.
•  Os LEDs de operação irão indicar seu funcionamento conforme item 5.1 –
Modo de Operação dos LEDs.

O equipamento possui quatro portas UTP RJ45 10/100/1000 Base-T, 
possibilitando um tráfego de dados à taxa de 1 Gbps em modo de operação 
Full Duplex. Também é auto MDI/MDIX, ou seja, adapta-se automaticamente 
à interface da outra extremidade do cabo de rede, possibilitando o uso de 
cabos paralelos ou crossover.

A ONU GW24AC possui um conector SC/APC, que disponibiliza uma interface 
óptica GPON. Essa interface possibilita um tráfego de dados à taxa máxima de 
2,5Gbps em downstream e 1,25Gbps em upstream em modo Full Duplex. A 
interface óptica permite a conexão com outros dispositivos compatíveis com 
os padrões ITU-T G.984.1, G.984.2, G.984.3 e G.984.4 através de um cabo 
óptico monomodo, com alcance de até 20 Km.

A ONU GW24AC possui duas portas FXS (Foreign Exchange Subscriber). Essa 
interface fornece a linha analógica ao assinante. Com as portas FXS, é possível 
conectar os aparelhos telefônicos de uma residência ou escritório.

4.6 Fonte de alimentação
A ONU GW24AC é alimentada através de fonte externa. O conector da fonte 
deve ser ligado à porta identificada como PWR no painel traseiro do 
equipamento. A seguir são apresentadas algumas informações da alimentação.

• Entrada AC: 100~240 VAC 50/60 Hz
• Saída DC: 12 VDC / 1.5A

4.3 Interface Ethernet 10/100/1000Base-Tx

3 Características Gerais

4 Itens que acompanham o produto

• Possui uma porta óptica GPON SC/APC com capacidade de 2,5Gbps 
downstream e 1,25Gbps upstream.
• Alcance máximo de 20 Km
• Gerenciamento de rede via web, OMCI e Telnet
• Possibilita a configuração para OLTs de diferentes fornecedores
• Atua como roteador
• Rádio com frequência Dual Band (2.4GHz e 5.8GHz)

• 1x ONU GW24AC
• 1x Fonte de alimentação
• 1x Guia rápido

5 Procedimento de instalação

Indicador Descrição 

1  USB  Status da porta 
USB  

Aceso: conexão do USB operando normalmente;  
Piscando: o USB foi conectado e os dados estão sendo 
transmitidos;  
Desligado: a conexão com o dispositivo USB não foi 
realizada;  

2 WPS Status WPS 

Aceso: a função WPS está normal, mas sem acesso ao 
terminal;  
Piscando: a função WPS está normal e está com acesso  
ao terminal;  
Desligado: a função WPS não foi acionada;  

3 WIFI  WIFI  Piscando：Os dados estão sendo transmitidos  
Aceso：A função WiFi está habi litada;  

4 LOS  Sinal GPON  Aceso: Potência óptica abaixo da sensibilidade do receptor;  Desligado: Sinal óptico normal.  
5 PON   Registro da 

ONU  
Aceso: Registrado com sucesso na OLT;  
Piscando: Em processo de registro na OLT.  

6 TEL1-2 Status das portas 
FXS  

Aceso：A conexão entre a porta FXS e o servidor VOIP foram 
setados.  
Piscando：O serviço de voz da porta FXS foi estabelecido;  
Desligado：A conexão entre a porta FXS e o servidor VOIP  
não foi estabelecida.  

7 LAN1- 4 
Status da porta 

LAN  

Aceso: A conexão Ethernet está normal;  
Piscando: os dados estão sendo transmitidos através da  
porta Ethernet;  
Desligado: A conexão Ethernet não foi estabelecida;  

8 PWR Status da Fonte  Aceso: a ONU está ligada;  
Desligado: a ONU está desligada;  

 


