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Niniejsza publikacja nie jest ofertą handlową i ma wyłącznie charakter informacyjny. DGT zastrzega możliwość wprowadzenia zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Zastosowanie

Krotnica cyfrowa MX64 jest urządzeniem 
dostępowym, przeznaczonym do budowy średnich
i dużych sieci, w których istnieje konieczność  
integracji ruchu telefonicznego (POTS, ISDN) 
oraz transmisji danych. Maksymalna pojemność 
urządzenia wynosi 120 wyposażeń abonenckich. 

Parametry techniczne

Interfejsy:
• E1 - max. 8 portów transmisyjnych,
• n x 64kbit/s, V.35, V.24,
• CB, MB, E&M,
• ISDN BRI S0,
• Ethernet 10/100Base-T (zintegrowany  

bridge-router).

Standard konstrukcji: 19” (2 x 3U + 1 x 6U)

Zarządzanie:
Urządzenie zarządzane jest za pośrednictwem 
interfejsu Ethernet 10/100Base-T. Możliwe jest 
zarządzanie lokalne (konsola) lub z poziomu  
systemu zarządzania siecią DMN opartym na  
modelu TMN.

Zasilanie: -48V DC

Przyłącznice polowe 
PK10-WW służą do 
połączenia centrali 
polowej DGT 3450WW 
z zewnętrznymi liniami  
w warunkach polowych.

Mogą być także 
wykorzystywane 
niezależnie, 
do szybkiego łączenia 
odcinków polowego 
kabla wieloparowego 
TTWK-5x2 ze sobą 
(przez zmostkowanie 
poszczególnych linii na 
zaciskach liniowych ZL), 
a także do łączenia kabla 
TTWK-5x2
z poszczególnymi 
parami kabla typu PKA 
lub PKL.

MX 64
Krotnica cyfrowa

Funkcjonalność

Krotnica cyfrowa MX64 umożliwia:
• zwielokrotnienie kanałów abonenckich 64kbit/s  

i n x 64kbit/s, zakończonych standardowymi por-
tami analogowymi i cyfrowymi do poziomu E1,

• obsługę sygnalizacji portów abonenckich i E1,
• statyczną komutację kanałów 64kbit/s,
• wydzielanie i wprowadzanie kanałów 64kbit/s  

w trakcie E1 (fractional E1),
• realizację połączeń typu punkt-wielopunkt.

Krotnica może być wyposażona w wysokosta-
bilny wzorzec częstotliwości. Istnieje możliwość 
synchronizacji z sygnału odzyskanego z traktu lub 
zewnętrznego źródła synchronizacji.
Zdublowanie głównych pakietów urządzenia 
zapewnia ciągłość pracy w razie awarii poprzez 
automatyczne przełączenie na pakiety rezerwowe.

E1, E3, STM-14 x E1

4 x E1
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