
As novas chaves ópticas da 
plataforma LightPad i6400G 
são ideais tanto para redes 
metropolitanas quanto backbones. 
Com baixo tempo de comutação,  e 
simplicidade na operação as chaves 
asseguram maior confiabilidade 
para os sistemas DWDM
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LightPad i6400G
Chaves Ópticas

A chave óptica (OPS - Optical Protection Switch) é um dispositivo de proteção 
que permite a comutação automática entre duas fibras ópticas com sinais 
multiplexados ou diretamente entre dois canais ópticos DWDM. A chave óptica 
pode ser posicionada em vários pontos do sistema para implementar diferentes 
esquemas de proteção:

•	 Proteção de transponders (um par de chaves por equipamento cliente):

•	 Proteção de transponders e rota (um par de chaves por equipamento cliente 
em rede anel):

•	 Proteção de rota em rede anel (um transponder por equipamento cliente):

•	 Proteção de rota após Mux/Demux (um par de chaves por rota):

Aplicações



LightPad i6400G
Chaves Ópticas

padtec.com  
Produto beneficiado pela Legislação de Informática. A Padtec reserva-se o 

direito de alterar as especificações e a oferta de produtos sem aviso prévio. 

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

Modelos
OPS-HA (monomodo): 
•	 uma unidade de comutação
OPS-HB (monomodo): 
•	 duas unidades de comutação
OPS-HC (multimodo): 
•	 uma unidade de comutação
OPS-HD (multimodo): 
•	 duas unidades de comutação

Aplicações
•	 Redes metropolitanas
•	 Backbones Long-Haul e Ultra 

Long-Haul.

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

Compatibilidade
•	 Sub-rack de 14U:
Sistemas  DWDM de alta 
capacidade, incluindo 
amplificadores, chaves ópticas, 
ROADM WSS e transponders 100G
•	 Sub-rack compacto de 4U:
Soluções compactas incluindo 
amplificadores, chaves ópticas e 
Mux/Demux de 8 canais  
em um mesmo sub-rack de 4U.

Características Gerais 
•	 Tempo de Comutação: <10ms
•	 Leitura de potência recebida para 

as duas rotas
•	 Limiar de comutação configurável
•	 LED indicativos no frontal
•	 Conectores LP-APC

Funcionalidades de Gerência
•	 Comutar via óptica
•	 Habilitar/Desabilitar 

autocomutação

•	 Configurar parâmetros de 
autocomutação:

•	 Limiar de comutação
•	 Modo reversível (tempo de 

espera configurável)
•	 Indicação da rota ativa 
•	 Bloqueio do mecanismo de 

comutação
•	 Histórico de alarmes e medidas
•	 Backup de configurações

Tela de Gerência


