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AS – TE40
Ethernet Over E1

سیستم  AS-TE40سامانه مستقل انتقال اطالعات  Ethernet over E1برای بخش دسترسی و انتقال شبکه
مخابراتی میباشد.
این سییییسیییتم به مراهم نرادم ن هد انتقال  Ethernet 10/100Mbpsبروی چهام لیرک  E1 -طراحی و
ساخته شده است.
بی شیره پهرای باند په شش داده شده بر موی لیرکهای نهق  8.192 Mbpsمیبا شد و ت امی کانالهای مهجهد
بروی لیرکهای  E1قابل دسییترسییی و مدیریت خهادرد بهد )  ( n x 64kbpsد چرین انتقال اطالعات به
صهمت مهازی میباشد که دم صهمت قطع دریک از لیرکها امتباط مبدا و مقصد قطع نخهادد شد.
با دامابهد

ت امی ا ستاندامددای بین ال للی ،سامانه نهق میتهاند با انهاع گهناگه

سی ستم دای م شابه دم

شبکه مخابراتی امتباط برقرام ن اید.
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برای ایجاد امریت اطالعات بر موی امتباط برقرام شده ،ت ای داده دای امسالی با استفاده از پروتکل AES128
ممزنگامی خهادرد شد .کلید ممزنگامی با استفاده از پهمت  USBبر موی ترای ات سیستم قابل پیکربردی و
تغییر خهادد بهد.

مدیریت و کنترل دستگاه

رمز نگاری

مدیریت ارسال

ارسال اطالعات اترنت

از راه دور

بسته های اترنت

بسته های اترنت

بر روی

)(Remote Control

( پروتکل ) AES 128

بر روی لینکهای مجزا E1

بستر E1
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دم این سامانه ت امی تغییرات مربهط به الیه نیزیکی دیتا ،اع ال پروتکل موی آ و باز و بسته کرد اطالعات
مسیده از در دو محیط و امسال و دمیانت دم محیط دای مختلف تهسط سخت انزام و با تکرهلهژی UHDL
انجام پذیرد .
• پورت اترنت
یک پهمت اترنت الکتریکال

پورت ها

10/100 Base-TX

• پورت TDM
چهام پهمت
• پورت مدیریتی
یک پهمت USB

ورودی تغذیه

E1 – 2.048 Mbps

Management : SNMP /CONSOLE
37-52V DC
180 – 240V AC

دمای اید آل کارکرد

 20 - 5دمجه سانتیگراد

دمای مناسب کارکرد

 50 - 0دمجه سانتیگراد

رطوبت مناسب
ابعاد سیستم
وزن سیستم :

استانداردها
و
پروتکل ها
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مشخصات

استاندامد  - 19"/ 1Uع ق 300 mm
50mm - 300mm - 490mm
2 KG
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