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           СОЛЮШЪНС ООД си запазва изключителното право да променя функционалност без предупреждение с 
     .изключение на специално анонсираните технически бюлетини

   :Контролен номер на документа MC-NF-UM-BG-1.0
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:Дата 30. .2009септември

:Състояние  официална документация

  :Ограничения за разпространение няма
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   Промени в документа

I01  , 30. .2009Първа редакция септември

  Означения в документа

           -Различни шрифтове и символи са използвани в този документ с цел по
   . лесното класифициране на данните

Означение  Използва се Пример

bold    Текст с особена важност Захранващото 
напрежение

italics Препоръчително 
използване

 Буфериран режим

  В квадратни скоби   Функционалност в процес 
 на разработка

[   TFTP]запис върху

monospaced  Външна команда # snmpget 
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  Описание на продукта
   NF  – FTTx    Медия конверторите от серия версия са предназначени да 

   преобразуват сигнал между медни (10/100BaseTX)  и  оптически (100Base-FX) 
  сегменти на Fast Ethernet мрежи.     Устройствата са специално разработени и 

   :       .конструирани за следните приложения оптика до вкъщи или оптика до сграда  
  ,     ,  /  Имат ниска себестойност удобен корпус за стенен монтаж защитен скрит в 

/  ,   корпуса оптичен конектор дистанционно захранване POE   през Етернет порта 
/ /,       опция висока надежност и минимални проблеми при настройката.

        Компактен корпус със защитен и скрит оптичен конектор
 :     POE  10/100BaseTXОпция поддържане на дистанционно захранване през  

 (802.3af)порта
      DIP-Просто конфигуриране чрез помоща на превключватели

 ,Светлинна индикация   конектори и DIP 
  превключвател на устройството

Индикат
ор

Описание

FX  F/H   Включен при работ   а на   10/100BASE-TX  порта в дуплексен .режим

FX  L/A   Включен при наличи   е на връзка  на оптичния .  порт Мига при 
п   редаване на данни.

FX  SD   Включен при   наличие на връзка  на оптичния .порт

FX  FEF  Индикатор    за грешки в отсрещното устройство

TX  F/H   Включен при работ  а на 10/100BASE-TX  порта  в дуплексе  .н режим

TX  L/A   Включен при   наличие на връзка  на  Етернет порта.  Мига при 
п   редаване на данни.

TX  10/100   Включен при работ   а на  10/100BASE-TX   100 /c.порта в режим Мбит

       PWR   Включен при наличии  е на напрежение.
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DIP-  превключватели  DIP-
    превключвателите са разположени на печатната  

  платка на устройството.      За да достигнете до тях е  
     ,необходимо да свалите корпуса на изделието  
      посредством развъртане на винтовете му от долната  

  страна на кутията.

SW1        Функция за откриване на загуба на комуникация
on         .Функцията за откриване на загуба на комуникация е пусната  При 

     , RJ45    загуба на връзка на оптичният порт порта се изключва и 
       оборудването от неговата страна има възможност да регистрира 

   .отпадането на оптичната връзка
off         Функцията за откриване на загуба на комуникация е спряна.

SW2 SW3     Режим на работа на устройството
off off  Store and forward.    Режим Конвертора започва изпращането на 

      . фрейма едва след като е получен изцяло Латентността 
     . зависи изцяло от големината на фрейма Максималната 

    1600 .дължина на фрейма е байта

off on  Modified cut-through.   Режим Конвертора започва изпращането 
      64 .на фрейма след получаването на първите байта  

      512  .Относителното закъснение е в рамките на байтов фрейм  
     1600   Максималната дължина на пакета е байта в този 

.     100 /  .режим Необходимо е форсиране на мбит с връзка
on off  Pure Converter.     Режим Предава данните в момента на 

 .     получаването им Няма ограничение за дължината на 
.      100 / .пакетите Връзката трябва да е форсирана мбит сек  

      Необходимо е да има източник на 3R    – в краищата например 
.суичове

on on  Pure Converter    . Режим с разпознаване на режима Фреймовете 
  ,     100 / . не се буферират ако портовете работят на мбит сек Ако 

  10 /   .    работят на мбит сек се буферират В първият случай няма 
  ,    – 1600 .ограничаване на фрейма а във втория байта

SW4 SW5 SW6      Ограничен режим на работа на  портовете на 
устройството

off off off 10/100 / , Half/Full Duplex  „auto negotiation“мбит с с
off off on 10/100 / , Half Duplex  „auto negotiation“мбит с с
off on off 10 / , Half/Full Duplex  „auto negotiation“мбит с с
off on on 10 / , Half Duplexмбит с
on off off 100 / , Full Duplexмбит с
on off on 100 / , Half Duplexмбит с
on on off 10 / , Full Duplexмбит с
on on on 10 / , Half Duplexмбит с
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  Инсталация на продукта

   Разопаковайте и    ,  свалете корпуса на изделието посредством развъртане 
       . на винтовете му от долната страна на кутията

  Поставете DIP-  превлючвателите в съответствие с   избрания от Вас режим 
 на работа. 

    ( )   Свържете оптичия кабел корда с оптичния трансивър,   разположен под 
.    ( )  корпуса Използвайте оптичен кабел корда с SC  конектор.  , Убедете се че 

SC  конектора    ( )  на оптичния кабел корда e     добре захванът в оптичния 
,        трансивър след което затворете корпуса на изделието посредством 
        . завъртане на винтовете му от долната страна на кутията

 Свържете         етернет порта към съответното устройство с помощта на Patch 
корда. Устройството подд  ържа auto-MDIX   режим на работа,   затова може 

     да използвате права или обратна Patch корда.

        Свържете захранващия адаптор към конектора маркиран с Power DC 5 V. 

!ВНИМАНИЕ        След всяка промяна в конфигурацията на устройството е 
       необходимо да се рестартира за да може настъпилите 

    промени да влязат в сила.

   :Изисквания към обкръжаващата среда

    0  +45  Работна температура от до градуса Целзий

     -40  +125  Температура на съхранение от до градуса Целзий

   10%  95%  Влажност от до без конденз

  Изисквания към захранването

 5V DC / min 2.5W

MC-NF  2.0   ,  2009Версия Ръководство на потребителя септември



Стандарти

Общи

Стандарти IEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX

Топология точка до точка

Протокол CSMA/CD

Медия 10Base-T:
UTP cat 3,4,5
EIA/TIA-568 100Ohm STP

100Nase-TX: 
UTP cat 5,5e
EIA/TIA-568 100 Ohm STP

Брой 
портове

1, auto-negotiation ,RJ45
1, Оптичен конектор SC (разположен в корпуса)

Индикатори Захранване, 10/100 Mbps връзка/активност

Метод на 
предаване

Обработка и прехвърляне

MAC адреси 
обработка

автоматична

Скорост на 
приемане

10Base-T: 14880pps/P
100Base-TX: 148800pps/P

Скорост на 
предаване

10Base-T: 14880pps/P
100Base-TX: 148800pps/P

  Спецификация на оптиката
Модел * Разстояние (km) Tx (dBm) Rx (dBm)
NF-02PA 20 -8 ~ -14 -32
NF-02PB 20 -8 ~ -14 -32
NF-04PA 40 0 ~ -8 -34
NF-04PB 40 0 ~ -8 -34
NF-06PA 60 0 ~ -5 -34
NF-06PB 60 0~ -5 -34

•         Разстоянието е условно и зависи от затихването на линията.

  ,      -  Моля убедете се че Вашата линия има затихване по малко от 
   !    , максимално допустимото за продукта Ако не сте сигурни моля 

       .обадете се на Вашият търговец за допълнителна информация
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Размери

широчина дълбочина височина

mm 75 105 25

Опаковка

    .    PET . Устройството е в пластмасова кутия Опаковано е в опаковка

        Външната опаковка е картонена с прегради за поставяне на 
    . продукта и аксесоарите към него

Аксесоари
       NF   :Във всяка опаковка на продукта от серия вие ще намерите

  медиа конвертор

  220-240V AC / 5V DCЗахранване

 За контакти

   ,     ,При проблеми с устройството забелязани неточности в документацията  
    :забелязани софтуерни грешки и препоръки

 techsupport@digitalsol.net

 . +359 (2) 9743030/ . +359 (2) 9740303тел факс

 . "  " 7  ,    ,  1,бул Цариградско Шосе ми км Хай Тек Парк Изот етаж  
 108-109,  1784,офис София
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