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Plataforma LightPad i6400G
Transporte óptico convergente de alta capacidade
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Através da Plataforma LightPad i6400G, a Padtec 
disponibiliza ao mercado uma solução carrier-class 
para o transporte multi-serviço de alta capacidade 
em múltiplas arquiteturas de rede, capaz de atender 
as crescentes transformações do perfil de tráfego 
com alta flexibilidade e disponibilidade.

A plataforma LightPad i6400G da Padtec é a 
melhor opção para as operadoras e empresas 
de telecomunicações que buscam a excelência 
na prestação de múltiplos serviços em alta 
capacidade com excelente relação custo-benefício, 
garantindo um crescimento estável e de longo 
prazo em seus negócios. Desenvolvida para 
atender dinamicamente a emergência de novos 
serviços, a Plataforma LightPad i6400G disponibiliza 

mecanismos reconfiguráveis para a oferta de 
soluções totalmente alinhadas com as diferentes 
necessidades dos clientes além de permitir uma 
operação mais simples e controlada.

Com suporte a aplicações backbone, metropolitanas 
e SAN Extension, a plataforma LightPad i6400G 
incorpora de maneira totalmente integrada as 
principais tecnologias do transporte multi-serviços:
 
•	 DWDM - Dense Wavelength Division 

Multiplexing
•	 ODU-XC - Cross-connect
•	 OTN - Optical Transport Network
•	 OTN Switching 
•	 ROADM WSS - Wavelength Selectable Switch.
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A Plataforma de transporte multi-serviços DWDM 
LightPad i6400G da Padtec  é uma solução integrada 
que oferece largura de banda de até 20 Tb/s em um 
único par de fibras em distâncias de até milhares 
de quilômetros, assegurando escalabilidade de 
banda sem interrupção no fornecimento de novos 
serviços.

Além de atender com excelência os requisitos 
de redes ponto-a-ponto, anel e malha, a solução 
DWDM da Padtec foi desenvolvida em uma 
plataforma integrada e customizável que utiliza 
módulos comuns resultando na redução de custos 
e peças sobressalentes.

Construída conforme as últimas tendências da 
tecnologia DWDM, a solução da Padtec incorpora 
canais ópticos a 100 Gb/s e unidades OTN Switch, 
capazes de adicionar capacidade ao sistema além 
de fornecer a granularidade digital requerida pelos 
novos serviços.

A Plataforma LightPad i6400G implementa 
funcionalidades de derivação, inserção e comutação 
de qualquer canal óptico através de  ROADM WSS 
(Reconfigurable Optical Add and Drop Multiplexer), 
sendo extremamente úteis em nós estratégicos de 
rede e ambiente de acesso.

Funcionalidades de comutação elétrica OTN, 
grooming óptico e conexão cruzada estão 
disponíveis em nível de ODU, otimizando as 
operações de rede e contribuindo para a redução 
de OPEX. Topologias Backbone e Metropolitanas 
podem ser facilmente aprovisionadas através da 
gerência, além de prover crescimento sustentável 
da matriz de serviços.

Benefícios da Plataforma LightPad i6400G:

• Expansão de serviços e receitas através da oferta de 
novos serviços alinhados às últimas tendências (voz, 
dados, cloud computing, armazenamento e vídeo)

• Arquitetura flexível permite implantação com baixo 
custo com suporte à expansão futura sem interrupção de 
tráfego

• Comutação e grooming sub-lambda permitem aumento 
da eficiência de transporte, flexibilizando a rede e 
reduzindo o custo por bit transportado

• Transmissão óptica transparente multi-serviço de  2,5 
Gb/s a 100 Gb/s

• Plataforma suporta múltiplas aplicações (Backbone 
Ultra-Long-Haul, Long-Haul, Metropolitana e SAN 
Extension), incluindo ambientes multi-vendors

• Gerência GUI amigável com plano de controle permite 
operação otimizada e aprovisionamento simplificado, 
aumentando a inteligência e  eficiência da rede além de 
reduzir custos TCO (Total Cost of Ownership)

• Funcionalidades OAM em níveis de rota, comprimento 
de onda e sub-lambda oferecem visão fim-a-fim e 
contribuem para a disponibilidade das redes de 
transporte
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Reunindo elevado potencial de transmissão e 
ocupação reduzida de espaço, a Plataforma 
LightPad i6400G oferece subracks universais para 
prover acomodação, alimentação e comunicação  
de gerência às unidades modulares de 4,5U e 9U:
•	 Line	Cards
•	 Amplificadores
•	 Chaves ópticas
•	 ROADMs
•	 Mux/Demux
•	 Supervisores
•	 Miscelâneas 

Subrack de 14U
Ideal para utilização em nós de alta capacidade.
•	 32 slots para inserção de line	cards
•	 2 slots para supervisão
•	 2 slots para alimentação
•	 4 gavetas de ventiladores  

Subrack Compacto de 4U
Ideal para utilização em nós de média capacidade.
•	 10 slots para inserção de line	cards
•	 2 slots para supervisão
•	 1 slots para módulo de ventilação
•	 2 conectores redundantes para alimentação

Plataforma LightPad i6400G

Subrack Compacto de 4U

Line Cards
A Plataforma LightPad i6400G dispõe de amplo 
potfólio de line	 cards para agregação de diversos 
protocolos e taxas de linha de até 100 Gb/s:
•	 Até 200 canais ópticos DWDM de 2,5 Gb/s a 

100 Gb/s, agregando até 20 Tb/s de capacidade 
em um único par de fibras.

•	 Operação com sinais de baixa relação sinal-
ruído na recepção,  além de disponibilizar 
canais com modulações coerentes DP-QPSK 
e DP-DQPSK, aumentando a tolerância 
contra dispersão cromática, BER e DGD e 
consequentemente garantindo excelentes 
distâncias de transmissão.

•	 Disponibiliza códigos corretores de erro que 
aumentam a robustez contra efeitos não lineares 
e degradação do desempenho.

Transmissão em múltiplos enlaces
A família de amplificadores disponíveis para 
a Plataforma LightPad i6400G é composta de 
amplificadores EDFA (Erbium Dopped Fiber Amplifier) 
e Raman de alta performance, permitindo enlaces 
de milhares de quilômetros sem regeneração 
elétrica intermediária.

EDFA – Booster 21 e 24 dBm, Linha 21 
e 24 dBm, Pré-Amplificador 14 dBm. 
Raman – Tx e Rx – 28 e 30 dBm.

• Baixa figura de ruído
• Ganhos maiores que 30 dB
• Planicidade de ganho
• Mecânica compacta de 4,5U
• Amplificadores duplos 
• SCMD integrado
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Grooming em cenários multi-serviços:
• Fast Ethernet, Gigabit Ethernet (GbE)
• 10 GbE, 40 GbE, 100 GbE
• STM-1, STM-4, STM-16, STM-256
• Fibre Channel (1 a 8,5 Gb/s), FICON
• OTU1, OTU2/OTU2e, OTU3/OTU3e, OTU4
• ISC2/ISC3, Infiniband (SDR/DDR)
• SD-SDI, HD-SDI, DVB-ASI
• ESCON

Redes Dinâmicas e Flexíveis
Os ROADMs WSS disponíveis para a plataforma   
LightPad i6400G viabilizam soluções state-of-
the-art para redes DWDM dinâmicas e flexíveis. 
Com diversas funcionalidades reconfiguráveis 
de aprovisionamento e OAM orientadas ao perfil 
de tráfego, o sistema de ROADMs da Padtec 
reduz a necessidade de intervenção manual, e 
consequentemente, o impacto no TCO (Total Cost 
of Ownership).
•	 Três modelos de ROADMs WSS interoperáveis  

ideiais para nós de diferentes capacidades .
•	 Redes em malha com nós de até 9 direções. 
•	 Contínuo monitoramento e equalização 

automática da potência dos canais.
•	 Mecanismos de proteção inteligentes.

Dual 10G
Terminal + Regenerador
Duplo Terminal
Duplo Regenerador

Combiner ODU-X10G
8 interfaces clientes
2 interfaces DWDM
Conexões Cruzadas
Proteção de clientes

Cartões
ROADM WSS

Line Cards 100 Gb/s

OPS
Chave Óptica
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Gerência LightPad i6400G
A gerência da Plataforma LightPad i6400G apresenta 
características alinhadas as melhores tendências de 
OAM, permitindo um maior desempenho associado 
a uma significativa redução de custos. Além de 
seguir os padrões internacionais da ITU, o sistema 
de gerência da Plataforma LightPad i6400G oferece 
ao operador uma interação totalmente gráfica, o que 
torna o sistema eficiente e de operação amigável.

Plano de Controle GMPLS/ASON
Alinhada com as últimas tendências do mercado, 
a Padtec oferece um completo Plano de Controle 
baseado em GMPLS/ASON (Generalized 
Multiprotocol Label Switching / Automatically 

Switched Optical Networks), totalmente 
compatível com a Plataforma LightPad i6400G.

A solução de Plano de Controle da Padtec oferece 
eficiência e facilidade na gestão do tráfego e 
elementos de rede, além de contribuir para a 
confiabilidade do serviço da operadora através 
de várias camadas de proteção e ferramentas de 
recuperação.

Conectividade assegurada
Desenvolvida com base nas recomendações da 
ITU-T, a Plataforma LightPad i6400G é compatível 
a operações multi-vendors e alien-wavelength,  
tornando-a uma solução de excelente custo-
benefício para a expansão de redes já instaladas. 
As soluções da Padtec possuem suporte contínuo 
às últimas tendências de transmissão, entre elas, 
protocolos e requisitos de serviços.

Plataforma LightPad i6400G
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Alguns dos transponders ilustrados na figura pertencem à Plataforma LightPad i1600G

Com plena confiança no poder transformador 
da tecnologia e no caráter integrador das 
telecomunicações, a Padtec busca através 
de uma intensa atividade de pesquisa 
e desenvolvimento, fornecer produtos 
e soluções inovadoras, contribuindo 
para um mercado mais competitivo no 
presente e ajudando na criação das 
telecomunicações do futuro.

A Plataforma LightPad i6400G da Padtec é resultado 
de grandes esforços em P&D e foi concebida 
para fornecer às operadoras uma plataforma de 
transmissão óptica de última geração, permitindo 
um crescimento sustentável, alta escalabilidade e 
competitividade. 

Através da Plataforma LightPad i6400G da Padtec, 
as operadoras podem transmitir com robustez e 
confiabilidade em redes submarinas, backbone 
terrestre, metropolitanas, de agregação e SAN, 
sendo totalmente compatível e com gerência 
integrada às demais plataformas da Padtec.

A Plataforma LightPad i6400G é a solução de 
excelência em transporte óptico de alta capacidade 
com granularidade e flexibilidade voltada aos 

novos serviços de alta performance, orientada ao 
crescimento sustentável e às novas transformações 
de demanda das operadoras de telecomunicações.



A Padtec é uma fornecedora global voltada ao desenvolvimento, fabricação e comercialização de soluções turnkey para 
sistemas ópticos com tecnologia DWDM.  Seu amplo portfólio inclui equipamentos para acesso corporativo, DCI, SAN 
Extension, redes metropolitanas e redes multi-terabit de longa distância terrestres e submarinas. A Padtec possui negócios 
e representantes em todos os continentes e  se destaca por sua presença nas redes de grandes operadoras e provedores 
de serviços. Resultado de uma forte vocação pela pesquisa e desenvolvimento, a tecnologia pioneira da Padtec leva seus 
usuários da tela de seus dispositivos para o mundo.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática. A Padtec reserva-se o direito de alterar as especificações e a oferta de produtos sem aviso prévio. 

Tel: 0800 771 9009
Tel: +55 19 2104-9719

sac@padtec.com

Atendimento ao cliente

SAC

Tel: +55 19 2104-9700
mktproduto@padtec.com

Informações

BHLPI6400G0916V1PT

Sede - Campinas
R. Dr. Ricardo Benetton Martins, s/n. 
Parque II do Polo de Alta Tecnologia
Campinas, SP
CEP:13086-510

padtec.com


