
Com arquitetura flexível, instalação 
e operação simplificas, o Sub-rack 
Compacto de 4U da Plataforma 
LightPad i6400G é ideal para 
utilização em nós de média 
capacidade otimizando o espaço 
necessário para acomodação das 
unidades modulares que compõem 
os sistemas DWDM.
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LightPad i6400G
Sub-rack Compacto 4U

Através da Plataforma LightPad i6400G, a Padtec disponibiliza ao mercado 
de telecom uma solução DWDM carrier-class para o transporte multi-serviço 
de alta capacidade em múltiplas arquiteturas de rede, capazes de atender 
às crescentes transformações do perfil de tráfego das operadoras com alta 
flexibilidade e disponibilidade.  

A Plataforma LightPad i6400G possui sub-racks universais de diferentes 
capacidades, permitindo que os nós de rede sejam planejados para atender 
à demandas específicas de agregação de tráfego. Além de acomodar as 
unidades modulares que compõem os sistemas DWDM, os sub-racks da 
Plataforma LightPad i6400G possuem trilhas no backplane para alimentação 
redundante e gerenciamento baseado em protocolo IP.

Reunindo elevado potencial de transmissão e ocupação reduzida de espaço, 
o Sub-rack Compacto de 4U é ideal para aplicações em nós de média 
capacidade sendo totalmente compatível e interoperável com os demais 
sub-racks universais da Plataforma LightPad i6400G. Com esquema de 
ventilação lateral, o sub-rack permite empilhamento em rack padrão de 
telecom de 19 polegadas. O Sub-rack Compacto de 4U pode ser equipado 
com diversas placas de linha que compreendem transponders, amplifica-
dores e sistemas de proteção, incluindo módulos em versões duais (2 em 1) 
que permitem um aproveitamento ainda melhor de slots. 

Cenário de Utilização
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LightPad i6400G
Sub-rack Compacto 4U
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Produto beneficiado pela Legislação de Informática. A Padtec reserva-se o 

direito de alterar as especificações e a oferta de produtos sem aviso prévio. 
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Modelo
•	 SR-4AA

Aplicações
•	 Acesso corporativo
•	 Redes metropolitanas
•	 Backbones Long-Haul e Ultra 

Long-Haul

Compatibilidade
Placas de linha de 4,5U e 9U de 
altura:
•	 Transponders
•	 Amplificadores
•	 Chaves Ópticas
•	 MUX/DEMUX
•	 SCMD
•	 DCM

Miscelâneas:
•	 Placa de supervisão
•	 Placa auxiliar
•	 Placa de ventilação

*ROADMAP Q1/2017

Resfriamento 
•	 6 ventiladores e 3 sensores de 

temperatura
•	 Velocidade configurável e 

monitorada 
•	 Monitoramento de temperatura via 

software de gerência
•	 Alarmes de temperatura e falha em 

ventiladores
•	 Projetado para trabalhar mesmo 

com falhas em ambientes de até 
45°

 Placa auxiliar
•	 Banco de capacitores para 

estabilização das vias de alimentação
•	 Permite hot swapping de placas
•	 Reporte de status

Padrões adotados
•	 ITU-T G.664
•	 GR-2979-CORE

Características gerais 
•	 Capacidade de até 200 Gb/s
•	 10 slots de linha de 4,5U
•	 2 slots para módulo de supervisão
•	 1 slot para módulo de ventilação
•	 1 slot para módulo auxiliar 

(miscelânea)

Alimentação
•	 Duas vias em 0 VDC/-48 VDC/ 

Ground 
•	 Conectores frontais
•	 Cabos 10 e 12 AWG.
•	 Permite redundância
•	 Distribui alimentação para os slots 

via backplane
•	 Filtros de linha
•	 Monitoramento das vias ativas de 

alimentação
•	 Potência Máxima: 1.000 W

Ocupação

Slots para placas de linha 5 
+slot Mux/Demux 8 canais 10 32

Capacidade Máxima 100 Gb/s 200 Gb/s 640 Gb/s

Alimentação redundante

Supervisão redundante -

Compatibilidade com 
Alimentação AC - -

Compativeis com 
Transponders 100G -

Recomendado para ROADM - -

2U*
4U

14U

Placas de 4,5U


