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MultiPad MPD-1200
Solução de Transporte Óptico Compacto

Operadoras de Telecomunicações e empresas do segmento de Utilities, 
como fornecedores de petróleo e energia elétrica, necessitam soluções 
inteligentes e flexíveis de telecomunicações para satisfazer sua demanda 
interna e atender seus clientes. Soluções de telecomunicações que 
envolvem dados de alta capacidade, voz e vídeo estão sendo cada 
vez mais transportados na infraestrutura dessas empresas que são 
responsáveis por um grande segmento das telecomunicações mundiais.

A busca por uma solução competitiva resulta na necessidade de 
investimentos em uma tecnologia flexível e sustentável  que permita o 
aumento das distâncias de transmissão de múltiplos protocolos e taxas 
com um baixo custo por bit. Além disso, a otimização de infraestrutura 
física e consumo de energia podem ser parâmetros importantes na 
eficiência das redes.

Neste cenário, sistemas ópticos baseados em soluções DWDM trazem 
flexibilidade e robustez para as redes de transporte, além de apresentar 
excelente relação custo-benefício. Redes baseadas na tecnologia DWDM 
permitem transporte óptico moderno e de alta capacidade além de ampliar 
distâncias através de amplificadores ópticos, reduzindo os custos com 
regeneração intermediária.

Para contribuir com essa solução, a Padtec oferece Transporte Óptico 
por meio da Plataforma MultiPad MPD-1200, composta por uma solução 
integrada para conversão de comprimento de onda e amplificação óptica.

Totalmente alinhada às últimas tendências de mercado, a plataforma 
MultiPad MPD-1200 é um sistema completo e modular que apresenta 
uma solução integrada para transporte de alta capacidade e baixa latência, 
aumentando a distância de transmissão com confiabilidade e excelente 
custo-benefício.

Os produtos da família MultiPad 

da Padtec trazem às redes ópticas 

flexibilidade e alto desempenho. 

Através das duas famílias 

oferecidas, passivos e ativos, 

pode-se implementar de forma 

bastante rápida soluções simples e 

de baixo custo em diversos tipos de 

redes ópticas, de forma integrada 

ou independente da Plataforma 

LightPad i1600G.

Família Standalone Passivos 
MultiPad: Duplex e Quadruplex

Família Standalone Ativos 
MultiPad: Conversor Multimodo-

Monomodo, Conversor Opto-

Elétrico STM-1, Conversores de 

Mídia, Sistema de Proteção Óptica 

e Transporte Óptico através de 

Transponders e Amplificadores 

Ópticos
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MultiPad MPD-1200
Solução de Transporte Óptico Compacto para Empresas de Utilities

Especificações Técnicas MPD-1200

Características da Conversão de Comprimento de 
Onda (Transponder)
•	 Grade 1550 nm, conforme ITU-T G.694.1
•	 Modelos disponíveis:
 - Terminal 2R (100 Mb/s a 2,7 Gb/s)
 - Terminal 3R (12 Mb/s a 2,7 Gb/s)
 - Combiner 2x1 G.709: Agrega 2 interfaces cliente  
    (SFPs) em um sinal DWDM OTU1 (2,7 Gb/s)
 - Combiner 8x1 G.709: Agrega 8 interfaces cliente  
    (SFPs) em um sinal DWDM OTU2 (10,7 Gb/s)
 - Terminal 10 Gb/s Multitaxa
 - Terminal 10 Gb/s Multitaxa G.709
•	 Sintonizável na banda C ou L
•	 Modulação Integrada
•	 Recepção Long-Haul APD

Características de Amplificação
•	 Booster/Pré-amplificador/Raman/ROPA (Bombeio Remoto)
•	 Amplifica toda banda C ou L
•	 Permite monitoração in-service
•	 Funcionalidade Automatic Gain Control: Ganho constante de 

canais, independente da adição/remoção de canais
•	 Funcionalidade Gain Flattening Filter: Planicidade à curva 

de ganho do Amplificador

Características Gerais
•	 Suporta gerenciamento através de contato seco 
•	 Gerência WEB (GUI) permite reporte de status, alarmes, 

telecomandos, medidas e configurações

Dimensões Físicas e Condições Ambientais
•	 Conectores Ópticos: LC-APC
•	 Altura: 44 mm (1U)
•	 Largura: 442 mm
•	 Profundidade: 236 mm
•	 Alimentação Elétrica: -48 VDC (com redundância de via)
•	 Temperatura de Operação: -5ºC a +45ºC
•	 Máxima umidade: 90%

Overview MultiPad MPD-1200
•	 Flexibilidade na aplicação da solução
•	 Alta confiabilidade
•	 Mecânica integrada suporta diversas configurações, 

combinando soluções de Transponders, Amplificadores e 
Supervisão

•	 Mecânica compacta (1U)

•	 Fonte de alimentação e ventilação integrada
•	 Totalmente transparente ao protocolo e taxa de 

transmissão, possibilitando transporte óptico de 12 Mb/s 
a 10 Gb/s

•	 Sistema de Gerência WEB
•	 Baixo consumo de potência e dissipação

Interface Cliente 850 nm
GbE ou 1G FC 2G FC

Sensibilidade -17 dBm

Saturação 0 dBm

Potência de Tx -9,5 a -4 dBm

Interface Cliente 1310 nm
STM-1 STM-4 GbE STM-16

Sensibilidade -23 dBm -19 dBm -18 dBm

Saturação -8 dBm -3 dBm

Potência de Tx -10 a -3 dBm

Interface DWDM
STM-1 STM-4 GbE/FC 2G FC STM-16

Sensibilidade -41 dBm -33 dBm -31 dBm -28 dBm -27 dBm

Saturação -8 dBm

Potência de 
Tx

Mín: -1 dBm

Razão de 
Extinção

> 5 dB

Máxima 
Dispersão

10.000 (Modulação Integrada)

Amplificador Booster (21 ou 24 dBm)
Mín. Típ. Máx.

Potência de Saída 20/23 dBm 21/24 dBm 22,5/25,5 dBm

Potência de Entrada -20 a 10 dBm

Ganho Máximo 30 dB

Figura de Ruído 5,5 dB (para um sinal de -5 dBm)

Pré-Amplificador
Mín. Típ. Máx.

Potência de Saída 12 dBm 14 dBm 15,5 dBm

Potência de Entrada -35 a 5 dBm

Ganho Máximo 30 dB

Figura de Ruído 4 dB (para um sinal de -35 dBm)

Aplicação 
MultiPad MPD-1200

•	 Conversão de comprimento de 
onda para grade ITU-T DWDM

•	 Aumento da distância de 
transmissão de diversos 
protocolos, como Gigabit 
Ethernet, ATM, ESCON, SDH, 
Fibre Channel e outros

•	 Extensão do enlace óptico, 
incluindo redes de acesso 
(exemplo: PON), Long-Haul e 
Ultra Long-Haul

•	 Redução de estações 
regeneradoras intermediárias

•	 Compatibilidade com 
cabos Terrestres, OPGW e 
Submarinos

•	 Aplicação DWDM ou 
transporte monocanal

•	 Avançada gerência e 
operação através de aplicação 
WEB integrada

•	 Expansão modular e 
interoperabilidade com 
plataforma LightPad®

•	 Interoperabilidade com 
sistemas multi-vendor, 
permitindo expansão DWDM 
independentemente do 
fornecedor

A plataforma MultiPad MPD-1200 da Padtec é um sistema de transporte 
óptico integrado constituído por uma mecânica que combina Transponders, 
Amplificadores e unidade de Supervisão. Esta integração permite 
flexibilidade operacional e a expansão modular do sistema, além de 
oferecer alto desempenho às redes ópticas.

Desenvolvida em uma unidade compacta e de alta densidade, a plataforma 
MultiPad MPD-1200 oferece uma solução econômica e eficiente em 
conversão de comprimento de onda e amplificação de sinal óptico, 
permitindo extensões de enlaces em sistemas de comunicações ópticas. 
A solução é transparente a protocolos e taxas de transmissão, garantindo 
aplicações flexíveis em redes de transporte.

Além de ser completamente compatível com OPGW e cabos Submarinos, 
o MultiPad MPD-1200 suporta diversas arquiteturas e configurações de 
rede utilizando módulos intercambiáveis, reduzindo o número de peças 
sobressalentes e aumentando a competitividade de mercado.

A Plataforma MultiPad da Padtec é a melhor opção para operadoras e 
empresas de Utilities que buscam robustez e desempenho na prestação de 
serviços, otimizando CAPEX e reduzindo OPEX.

Tecnologia orientada às tendências ambientais
Além de oferecer uma solução compacta, a MultiPad MPD-1200 é 
completamente alinhada às últimas tendências ambientais. Todas 
as soluções fornecidas pela Padtec otimizam o consumo de energia, 
oferecendo um excelente custo-benefício ao transporte ótico, unindo alta 
capacidade e eficiência energética.

Transponder Transponder

Booster
EDFA

DWDM
λ

DWDM
λ

Cabos OPGW,
Terrestre ou Submarinos

Raman
Tx

Raman
Rx

Pré
EDFA

Equipamento
Cliente/Utility

Equipamento
Cliente/Utility

Sistema de Gerência 
WEB Integrada

Extensão de Enlaces:
Long-Haul, Ultra-Long-Haul

Transporte 
Transparente

Padtec MultiPad MPD-1200



padtec.com

Escritórios

Atendimento

Campinas
Tel: +55 19 2104-9700
Fax: +55 19 2104-9703

padtec@padtec.com

São Paulo
Tel: +55 11 4367-1293
padtecsp@padtec.com

 

Rio de Janeiro
Tel: +55 21 2531-2818
Fax: +55 21 2531-1098

padtecrj@padtec.com

Brasília
Tel: +55 61 8115-0720

padtec@padtec.com
 

Argentina
Tel: +54 11 5272-2010
padtecar@padtec.com

França
Tel: +33 1 34 11 06 69

emea@padtec.com

SAC
sac@padtec.com
0800-7719009

Informações
Tel: +55 19 2104-9700

info_padtec@padtec.com PD
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