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Zastosowanie
Automatyczna przełącznica cyfrowa DXC256 , 
z możliwością stosowania technik SDH i PDH, 
przeznaczona jest do budowy sieci szkieletowych 
średniej i dużej pojemności. Umożliwia optymalne 
wykorzystanie zasobów transmisyjnych poprzez 
komutację kanałów 64kbit/s, n x 64kbit/s i strumi-
eni E1. Maksymalna pojemność urządzenia wynosi 
256 strumieni 2,048Mbit/s.

Parametry techniczne

Interfejsy:
• STM-1 (optyczny, G.957) transmisyjny
• 34,384 Mbit/s (G.704, G.751) transmisyjny
• 2,048 Mbit/s (G.703, G.704) transmisyjny
• 2,048 Mbit/s (EUROCOM) transmisyjny
• V.35 transmisyjny
• 2,048 MHz (G.703) synchronizacyjny
• Ethernet zarządzanie

Standard konstrukcji: 19” (1 x 3U + 2 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 opar-
tym 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.
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Automatyczna przełącznica cyfrowa

Funkcjonalność
DXC 256 umożliwia:

• komutację kanałów n x 64kbit/s (n=1,...32),

• komutację bitów abcd sygnalizacji CAS dla dowol-
nej szczeliny użytkowej, między dowolnymi trak-
tami urządzenia,

• transparentne przenoszenie sygnalizacji CCS,

• grupowanie i wydzielanie szczelin 64kbit/s,

• realizację połączeń rozsiewczych.

Przełącznica wyposażona jest w wysokostabilny 
wzorzec częstotliwości. Istnieje możliwość syn-
chronizacji z sygnału odzyskanego z traktu lub 
zewnętrznego źródła synchronizacji.
Zdublowanie głównych pakietów urządzenia 
zapewnia ciągłość pracy w razie awarii poprzez au-
tomatyczne przełączenie na pakiety rezerwowe.
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