
As necessidades de melhorias nas redes de telecomunicações se estendem 
por diversos aspectos e vão muito além da demanda por banda e aumento 
de capacidade de transmissão. Especialmente em cenários metropolitanos e 
regionais, manter a competitividade e eficiência do modelo de negócios envolve 
também aumentar a granularidade e flexibilidade das redes no sentido de 
atender demandas específicas com soluções sob medida e custos otimizados.

Os novos transponders 10G da Padtec, disponíveis para a Plataforma LightPad 
i6400G, são de fácil operação e foram desenvolvidos com foco em flexibilidade  
para potencializar o grooming de tráfego e aumentar a adaptabilidade das redes. 
Alinhados às últimas tendências do mercado, os transponders 10G trabalham 
com interfaces plugáveis e possuem diversas funcionalidades 
reconfiguráveis além de mecanismos inteligentes de proteção.

O Transponder Dual 10G disponibiliza dois canais DWDM em 
uma mesma mecânica através de dois pares de interfaces 

plugáveis. Cada par de interfaces 
opera de maneira  independente e 
pode ser utilizado em modo terminal 
ou regenerador.

O Combiner 10G ODU-XC 8x2 
possui duas interfaces de rede e oito 
interfaces cliente multiprotocolo. Com 
suporte a conexões cruzadas com ou 
sem proteção o Combiner ODU-XC 
8x2  adiciona capilaridades às redes 
e permite o rápido provisionamento de 
novos serviços.

Os novos transponders de 10 
Gb/s da plataforma LightPad 
i6400G são ideais para cenários 
metropolitanos e regionais e 
permitem o planejamento das 
redes totalmente voltado aos 
serviços oferecidos.

Baseados no protocolo OTN, os 
transponders 10G da Padtec 
conferem à rede benefícios como 
poderosos códigos corretores de 
erros (GFEC e XFEC) e diversas 
funcionalidades de gerência.
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Modelos
•	 Dual 10G: 4x interfaces 10G
•	 Combiner ODU-XC: 2x interfaces 

10G + 8x interfaces cliente

Interface Rede DWDM
•	 OTU2 – 11,35 Gb/s
•	 GFEC ou XFEC (configurável)
•	 XFP fixos ou Tunable-XFP
•	 T-XFP Sintonizáveis na banda C
•	 Espaçamento de 50 GHz 

Interface Cliente
•	 Dual 10G:  

 XFP 
 - 10 GbE 
 - STM-64 
 - 10G FC*

•	 Combiner 10G ODU-XC:
 SFP 
 - FE, GE
 - 1/2/4G FC
 - STM-1/4/16
 - SD/HD/3G-SDI
 - OTU1

Características Gerais
•	 Códigos corretores de erros que 

garantem o desempenho óptico 
mesmo em segmentos críticos, 
GFEC ou XFEC configuráveis

•	 Proteção 1+1 ODP*: Comprimento 
de onda e equipamento, baseado 
em falha do sinal ou BER

•	 Chaveamento de proteção menor 
que 50 ms, segundo padrões 
ITU-T

•	 Mecanismos de proteção ODUk 
1+1 OSNC* (Optical SubNetwork 
Connection)

•	 Suporta gerenciamento remoto 
através de GCC (General 
Communication Channel)

Conexões Cruzadas (Combiner)
•	 Mapeamento em níveis: 

 - ODU0 (1,25G) 
 - ODU1 (2,5G) 
 - ODUFlex (N x 1,25G)

Funcionalidades de Gerência
•	 Monitoração on-line do tráfego 

com verificação de SLA para 
assegurar níveis elevados e QoS 
por comprimento de onda

•	 Rápida localização de eventos de 
falha contribuindo para aumentar 
a disponibilidade do tráfego

•	 Tracing por comprimento 
de onda para verificar a 
conectividade física em redes 
complexas. Permite a instalação 
e manutenção de forma rápida e 
efetiva

Padrões adotados
•	 ITU-T G.709 e G.798, OIF Forum

Performance

Modulação: NRZ-OOK 
XFP ou T-XFP (colorido sintonizável)

Potência mín. transmissão: -1 dBm

Sensibilidade típica: -24 dBm

OSNR de recepção:  
15 dB @ XFEC 
17 dB @ GFEC

Tolerância à DC: 1.600 ps/nm

Tolerância a DGD: 30 ps

Aplicações

Acesso corporativo, redes 
metropolitanas e backbones. 

Compatibilidade

Sub-rack de 14U

   - Sistemas de maior capacidade 
Sub-rack compacto de 4U 
   - Soluções compactas incluindo 
amplificadores, chaves ópticas e 
Mux/Demux de 8 canais  
em um mesmo sub-rack de 4U.
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