
 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
  3345 - V 1 (16/02/2016)

1 / 3Este informativo é de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Electric LatAm. É vedada a sua
reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como alteração de seu conteúdo ou
contexto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As Imagens e desenhos
são meramente ilustrativas.

KIT DE UPGRADE EPON C16 PARA
C32

Tipo do Produto Equipamento PON

Família do
Produto

FBS - Furukawa Broadband System

Código do
Produto

35510170 - KIT UPGRADE EPON FURUKAWA
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Descrição Este procedimento foi criado para instruir a correta substituição da placa de
gerência modelo FK-C16 para o modelo FK-C32 e com isso não ocorram perdas de
configurações. Após a troca da placa de gerência é possível utilizar a nova placa
OLT20/2.
A nova placa OLT20/2 atende todas as funcionalidades da placa antiga. A principal
diferença é a presença de uma segunda porta PON, dobrando a sua capacidade
para 128 usuários. Além da possibilidade de monitorar a potência óptica do sistema,
redundância entre portas PON na mesma placa e 2 portas combo (RJ45 + SFP) para
uplink. Para utilização de cada porta PON da nova placa é necessário um
transceiver óptico (a ser adquirido separadamente).
 
Após a substituição da Placa de Gerência é possível utilizar os dois modelos de
placas OLT’s simultaneamente. A utilização simultânea das placas OLT’s nos chassis
(modelos FK-C16-RDC, FK-C16-RAC ou FK-C16-RAC COM GERÊNCIA IPV6) deve
respeitar uma das proporções abaixo:
 

Proporções OLT
Quantidade dos itens
OLT 20 OLT 20/2

1 11

2 10

3 10

4 9

5 8

6 8

7 7

8 7

9 6

10 5

11 5

12 4

13 3

14 2

15 1
 
A necessidade deve-se ao limite de potência (200W) suportado pela fonte de
alimentação dos chassis (modelos FK-C16-RDC, FK-C16-RAC ou FK-C16-RAC COM
GERÊNCIA IPV6).
Para executar este procedimento as placas degerência devem estar com as versões
de firmware mais recentes que são:
 
Modelo Versão
FK-C16 2.57*

FK-C32 A partir da 1.37
Caso a versão instalada não seja a mais recente, será necessário atualizar o
Firmware. Para isso, basta realizar o upgrade da nova versão e seguir o
procedimento de atualização de firmware que estão disponíveis em nosso site
(www.furukawa.com.br) na área de suporte técnico.
É importante garantir também que o firmware das placas OLTs, modelo FKOLT-20
esteja na versão 0x141. Caso não esteja, entre em contato com nosso suporte.
Ao realizar a substituição da placa de gerência, não se deve alterar as placas OLT’s
de slot’s.
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Itens Inclusos 35510215 CARTAO DE INTERFACE FK-OLT-20/2  PARA CHASSI EPON  FK-C32 
35510218 CARTÃO DE GERENCIAMENTO PARA CHASSI EPON FK-C32 
42000843 EMBALAGEM  500x370x70MM 
35510223 TRANSCEIVER OLT EPON 1.25GBPS 20KM 

Garantia 12 meses

Produtos Relacionados 35510219 CHASSI CONCENTRADOR OPTICO EPON FK-C32-RAC 
35510220 CHASSI CONCENTRADOR OPTICO EPON FK-C32-RDC 
35510221 FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA CHASSI EPON FK-C32-RAC 
35510222 FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA CHASSI EPON FK-C32-RDC 


